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Boom
V.U. Lieve Van Dyck
Parkstraat 32
2850 Boom

Woordje van onze voorzitter
Jeroen Baert,
Lijsttrekker

N-VA Boom lanceerde onlangs een open brief aan verschillende instanties en
media omtrent de algehele veiligheidsproblematiek te Boom.

Vandaag stel ik met trots 25 Bomenaars voor die op de N-VA lijst
zullen staan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Na herhaalde overvallen op juweliers en apothekers was de spreekwoordelijke
druppel die de emmer deed overlopen een aanval op de Grote Markt te Boom
op Francisco Sanchez, kandidaat op onze kieslijst. De man werd zonder reden in
elkaar geslagen en werd ernstig verwond met blijvende letsels. De wagen van zijn
zoon was eveneens mikpunt van baldadigheden.

Geëngageerde burgers uit diverse maatschappelijke lagen
van de bevolking en uit de verschillende wijken van Boom

N-VA stelt vast dat enkel het publiekelijk aankaarten van dergelijke wanpraktijken
een reactie van Boom Eén (en dus van de coalitie Boom Eén, CD&V, VLD) bij monde
van de eerste burger van deze gemeente uitlokt. Is dit dan het Nieuwe Boom dat ons
te wachten staat ?

Onder hen mensen uit de medische
sector, het onderwijs, het bedrijfsleven, de socio-culturele sector,…
werknemers, zelfstandigen en vrije
beroepen….jong en minder jong.

Het interesseert de N-VA voornamelijk dat dergelijk misdrijven voorkomen worden
en de N-VA zal de vinger aan de pols houden. Vervolging en strafuitvoering zijn een
bevoegdheid van het Openbaar Ministerie of van het Parket maar preventie is wel
degelijke een gemeentelijke bevoegdheid. Preventie had ook aan het licht kunnen
brengen dat die andere Bomenaar – Abu Imran – geen ongevaarlijk individu was.

Competente en onafhankelijke mensen.
Mensen die opstaan om dat
zij - net als u – vinden dat u
het beste verdient en omdat
Boom beter kan. Veel beter
Deze ploeg straalt een onbegrensd vertrouwen uit en verdient
uw steun op 14 oktober 2012.
Met Jongvlaamse groeten.
Jeroen Baert

Een tweede hot item voor de N-VA is de sanering van de gemeentefinanciën. Bij het
ter perse gaan van deze folder neemt N-VA kennis van de overeenkomst die gesloten
wordt tussen de OCMW ‘s van de gemeenten Boom en Willebroek aangaande de
vereffening van het Van Enschodt Ziekenhuis. In 1997 kwam er een fusie tot stand
tussen het Ziekenhuis “Den Brandt” en zijn Willebroekse tegenhanger “Ten Bosch”.
Deze fusie liep uit op een fiasco en het AZ Van Enschodt stopte haar activiteiten
op 30.06.2002. Buiten het feit dat men er 10 jaar over doet om een vereffening af
te sluiten, stelt N-VA vast dat dit ziekenhuisverhaal de Boomse bevolking in zijn
globaliteit 16.250.000 Euro kost, hetzij een slordige 650 miljoen oude BEF. Als men
even verder gaat in de geschiedenis blijkt dus dat de oprichting van het ziekenhuis
“Den Brandt” in de jaren zeventig een historische vergissing is geweest. N-VA is
blij dat dit verhaal opgelost geraakt; spijtig genoeg kostte en kost het de Bomenaar
handen vol geld.
In derde instantie wens ik iets te zeggen over bepaalde desinformatie die wordt
verspreid in folders van een niet nader te noemen partij. Het weze duidelijk dat
N-VA Boom in deze verkiezing met een aparte lijst opkomt, waar zij tijdens de
vorige verkiezing in kartellijst met CD&V naar de kiezer is gestapt. Er werd echter
op deze lijst geen N-VA-er verkozen en N-VA heeft dan ook niets te maken met
deze meerderheid. Verder begrijpt de niet nader te noemen partij dat bepaalde
initiatieven van Geert Bourgeois als minister van Binnenlands Bestuur zouden
duiden op een akkoord van N-VA met het stemrecht voor vreemdelingen. N-VA
noch minister Bourgeois zijn het eens met de wet op het vreemdelingenstemrecht.
Dat is duidelijk. Maar het is niet omdat men het niet eens is met de inhoud van de
wet dat men hem niet moet toepassen. Zo moeilijk is die redenering toch niet?
Lieve Van Dyck
Voorzitter N-VA Boom

Lijst Gemeenteraadsverkiezingen
Verkiezingen 14 oktober 2012
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Jeroen Baert, 45 jaar, Advocaat
Ils Blommaerts, 35 jaar, Bediende
Mark van Heel, 34 jaar, zelfstandige
Britt Willems, 30 jaar, Leerkracht
Dany Lemahieu, 54 jaar, zelfstandige
Ann De Smedt, 44 jaar, Medisch afgevaardigde
Jonathan Van Limbergen, 20 jaar, Student
Inge De Ridder, 40 jaar, Verpleegkundige
Francis Sanchez, 49 jaar, Werfleider
Gonda De Meulemeester, 44 jaar, Huisvrouw
Jef Van Kerckhoven, 66 jaar, gepensioneerde
Linda Lauwers, 55 jaar, Directie assistente
Walter De Groof, 52 jaar, Bediende
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Lieve Van Dyck, 59 jaar, Gepensioneerde
Nico Janssens, 42 jaar, Bediende
Mia Knöller, 40 jaar, Marktkraamster
Juan Roca Cervera, 60 Jaar, zelfstandige
Graziëlla Balis, 70 jaar, gepensioneerde
Yves De Ruyter, 48 jaar, Bediende
Greta Wauters, 44 jaar, Zelfstandige
Adriaan De Doncker, 21 jaar, Student
Martha Reyniers – Somers, 72 jaar, gepensioneerde
Louis Bosmans, 64 jaar, gepensioneerde
Marysse Maes, 53 jaar, Huisvrouw
Jules De Ranter, 54 jaar, Docent/kunstenaar

