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V.U. Mark van Heel
Industrieweg 13
2850 Boom

N-VA Boom wenst u,
uw familie en vrienden
fijne feestdagen en bovenal
een goede gezondheid in

2012.

N-VA Boom kijkt uit naar 2012
Het jaareinde nadert. Stilte voor de storm? N-VA Boom bereidt zich alvast voor
op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.
Het ledenaantal van de N-VA groeit gestaag in Boom en onze lokale afdeling krijgt vorm. We hebben ook een jongerenafdeling opgericht. Onze
gespreksavond met Bart De Wever op 29 september in het Parochiecentrum lokte meer dan 200 geïnteresseerden. Voor Bart is Boom een
belangrijke gemeente, en hij komt graag naar de Schorre.
VEILIGHEID IS EEN RECHT
Maar er is nog veel werk aan de winkel. Zo steeg de criminaliteit in
Boom de laatste 5 jaar met 57 procent, van 1 460 feiten in 2005 tot 2 304
feiten in 2010. Veiligheid is nochtans een recht dat is gegarandeerd in
artikel 5 van het ‘Verdrag van Rome tot bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden’: eenieder heeft recht op
vrijheid en veiligheid van zijn persoon.
Wij zetten de N-VA
verder op de kaart in 2012!

DENKEN, DURVEN, DOEN
Een bestuur dat de veiligheid van zijn burgers niet garandeert, neemt zijn inwoners
niet serieus. Inzicht, zelfkritiek en positieve initiatieven kunnen al heel wat veranderen: denken, durven, doen!
Ik wens u alleszins namens N-VA Boom en mezelf een hartverwarmend kerstfeest en
een gelukkig Nieuwjaar!

Mark van Heel
Voorzitter N-VA Boom
mark.vanheel@n-va.be

P.S. Vergeet in deze winkelperiode de Boomse winkeliers niet!

Denken, durven, doen: ook in Boom
Vele kleintjes maken één grote, zegt het spreekwoord. Maar het omgekeerde is soms ook waar en is
perfect van toepassing op de N-VA in de Rupelstreek: één grote maakt veel sterke kleintjes.
Sinds N-VA Rupel is opgesplitst per gemeente, is de N-VA in Boom stevig uit de startblokken geschoten. De
ploeg van N-VA Boom werkt hard en evolueert snel. Het bestuur bestaat uit gemotiveerde mensen en vormt
een sterk team.
Hopelijk weet ook u, als inwoner, het werk van de N-VA-ploeg te waarderen. Onze
mensen staan alvast altijd voor u ter beschikking. Op de goede
manier aan gemeentepolitiek doen, houdt in dat er een sterke
dialoog tussen politiek en inwoners ontstaat. Inspraak is dan
ook zeer belangrijk voor de N-VA.

Wij doen wat we
zeggen en zeggen wat
we doen.

Als meter van de afdeling heb ik er het volste vertrouwen in dat N-VA Boom klaar zal zijn
voor de gemeenteraadsverkiezingen. De N-VA zal een waardig alternatief vormen voor de
huidige meerderheid. Ook in deze gemeente is het namelijk tijd voor verandering. De
N-VA doet op een realistische manier aan politiek: wij doen wat we zeggen en zeggen wat
we doen. Wij denken, wij durven en wij doen. Ook in Boom.
Sophie De Wit
Aartselaars Kamerlid voor de N-VA
Meter van de afdeling Boom

Gespreksavond
Op 29 september organiseerde N-VA Boom haar startactiviteit. Hieronder vindt u een paar sfeerbeelden van deze zeer interessante en
druk bijgewoonde debatavond met voorzitter Bart De Wever.

Meer dan 200 geïnteresseerden kwamen
luisteren naar Bart De Wever.

Nu durven veranderen … ook in Boom!
Bart De Wever besteedde bij zijn bezoek aan
Boom uitgebreid aandacht aan de nationale politiek. Maar ook de plaatselijke politiek kwam ruimschoots aan bod. Rob Van de Velde, de voorzitter van
N-VA Arrondissement Antwerpen, modereerde het
gesprek. Jeroen Baert gaf toelichting. Een korte samenvatting:
Is Boom nog die middenstandsgemeente waar
iedereen heen komt om te winkelen?
Voor N-VA Boom is het duidelijk dat de kern van een
gezonde gemeente een gezonde middenstand is. Winkelen moet een attractie zijn. Daarvoor moet men de
juiste prioriteiten stellen en goede randvoorwaarden
ontwikkelen. Dat wil zeggen dat men de eigen middenstand niet mag beconcurreren met grote winkelcentra en dat men de veiligheid moet garanderen. In
Boom zou men op de site van de Klamp perfect een ecologisch verantwoord woongebied kunnen ontwikkelen
en jonge tweeverdieners met kinderen aantrekken. Dat
zijn klanten voor ons winkelcentrum.
Trekt Boom dan niet de juiste mensen aan?
Boom heeft een groot aantal sociale woningen en dat is
historisch zo gegroeid. Boom heeft zich de laatste jaren
geprofileerd als de meest sociale gemeente van Vlaanderen. Dat is eigenlijk niet de juiste boodschap voor een
gemeente waar het gemiddelde inkomen veruit het laagste is uit de
ganse Rupelstreek. Het
OCMW van Boom is er
voor de Bomenaar, niet
voor de Rupelstreek en
vooral niet voor gans
Ook in Boom moet men
Vlaanderen. De mensen
besparen op uitgaven
in plaats van extra belastingen
hebben het hier al moeite heffen, vindt de N-VA.
lijk genoeg.
En hoe is het gesteld met de gemeentefinanciën?
Op 31 december 2010 was het nog af te lossen kapitaal
op de gemeentelijke leningen 27 miljoen euro. In oude
Belgische frank is dat dus ongeveer 1 miljard en 89 miljoen frank. Dat is verschrikkelijk veel geld! De belastingdruk is dan ook navenant hoog: 8,5 procent
gemeentelijke heffing op de inkomstenbelastingen en
1 550 gemeentelijke opcentiemen op het onroerend inkomen. Om het tij te keren moet men besparen zonder
bijkomende belastingen te heffen en tweeverdieners
aantrekken door bijvoorbeeld een verantwoord woonproject te realiseren op de Klamp. Alleen dat kan leiden
tot belastingvermindering.
De onvermijdelijke vraag: hoe staat het met de
veiligheid?
Men komt graag in de pers met allerlei projecten, maar
de hoofdzaak van een beleid moet gericht zijn op een
duidelijke en zichtbare aanpak van onlusten en criminaliteit. In Mechelen had men vroeger ook dat pro-

Jeroen Baert (links) en
Rob Van de Velde (midden) in
gesprek met Bart De Wever.

bleem maar dat is verbeterd dankzij allerhande maatregelen zoals camerabewaking en de pertinente aanwezigheid van politiediensten. De markt in Boom
wordt heraangelegd; welnu, voorzie dan ook het nodige om bijvoorbeeld camerabewaking mogelijk te
maken. Het is toch niet te dulden dat men openlijk
drugs dealt, zeker niet op een plek waar dagelijks honderden schoolkinderen voorbij komen! Een goed begin
van de aanpak van deze problemen zou zijn dat men de
problemen niet ontkent of tracht goed te praten. Vervolgens ontwikkel je een actieplan, en slechts op die
manier kan je de verloedering van de gemeente stoppen.
Bestrijding van misdrijven mag geen taboe zijn. De
criminaliteit in Boom is de laatste vijf jaar met 57
procent gestegen, van 1 460 feiten in 2005 tot 2 304
feiten in 2010. De vier
belangrijkste fenomenen (diefstal en afpersing, geweld tegen
eigendommen, misdrijven tegen de lichamelijke integriteit en
drugs), samen goed
voor 75 procent van de
misdrijven in Boom,
waren alleen al verantwoordelijk voor een
stijging met 69 procent
in diezelfde periode.
Deze stegen van 1 026
feiten in 2005 tot 1 735
feiten vijf jaar later.

Jeroen Baert
N-VA Boom

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:
1.De begroting bestaat voor tweederde uit belastingverhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
deﬁnitief Europees kampioen belasting heffen.

Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.
3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016.

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.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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