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N-VA Boom staat voor u klaar

Boom

Begin dit jaar kende onze N-VA-
afdeling een voorzitterswissel. 

Mark Van Heel heeft een stap opzij 
gezet. Waarom, vraagt u zich af? Dat 
is eenvoudig: omdat voorzitter zijn 
én een prominente plaats invullen 
op de lijst moeilijk samengaan. 
Naast de voorzitterswissel heeft de 
Algemene Ledenvergadering haar 
goedkeuring gegeven om vier 
kandidaat-bestuursleden toe te 
voegen aan het bestuur. We willen 
ons immers ten volle inzetten voor 
ons Boom!

2012 belooft een boeiend jaar te 
worden, met als orgelpunt de 
verkiezingen voor een nieuw 
gemeentebestuur op 14 oktober. N-VA 
Boom is hét alternatief voor het 
huidige bestuur van Boom.
 

Verschillende commissies binnen 
onze afdeling zorgen voor een 
vlotte werking en ondersteuning 
van ons programma. Indien u zich 
aangesproken voelt kan u als lid van 
N-VA Boom steeds aansluiten bij een 
commissie en zo zelf het beleid mee 
uittekenen.

De Bomenaars hebben de voorbije 
jaren langs tal van kanalen geen 
honderden, maar duizenden ideeën 
losgelaten op het gemeentelijk beleid. 
Hier werd niet naar geluisterd. Het 
was telkens een gemiste kans … met 
ongenoegen en frustratie tot gevolg. 

Boom heeft recht op een gezond 
beleid dat
•	 de tering naar de nering zet, 
•	 geen megalomane projecten als 

De Klamp nodig heeft om een 
gemeente op de kaart te zetten, 

•	 het hart van de gemeente weer 
leven inblaast, 

•	 dat desnoods een tijdelijke 
nultolerantie invoert om 
criminaliteit te bestrijden, 

… kortom een beleid dat Boom weer 
laat uitgroeien tot de parel van de 
Rupelstreek! 

Het team van N-VA Boom is klaar 
om een frisse wind door het bestofte 
gemeentehuis te laten waaien. Met uw 
steun, uw stem, kunnen we die wind 
orkaankracht geven.

Lieve Van Dyck
Voorzitter N-VA Boom



Fotoreportage:

Het labyrint in Boom… wie zoekt die vindt?



Slechte leerling
In de artikelenreeks 

van de krant Het Laat-
ste Nieuws over de 
gemeente	financiën,	 krijgt	
de gemeen te Boom 2,5 
op 10… Boom is op het 
vlak van de gemeente-
inkom sten - en meer 
in het bijzonder wat 
betreft inkomsten uit belastingen - een van de slechtste 
leerlingen van de klas voor de periode 2000 tot 2010. De 
inkomsten zijn in die periode slechts met 2,46 procent 
per jaar gestegen, en dit ondanks:
•	 een bevolkingstoename met 13,95 % in dezelfde 

periode,
•	 een	 verhoging	 van	 de	 onroerende	 voorheffing	 met	

10,71 %,
•	 een verhoging van de aanvullende personenbelasting 

met 21,43 %,
•	 een sterke toename van inkomsten uit andere 

belastingen met 81,82 %.

Conclusie: Boom heeft inwo ners waarvan het belastbaar 
inkomen tot het laagste van de provincie behoort.  De 
vraag is welke inwoners Boom wil aantrekken. Met zoveel 
sociale woningen heeft dit bestuur de onverstandige 
leuze gehanteerd om ‘de meest sociale gemeente van 
België’ te zijn. U betaalt hiervoor de rekening. 

Waarheen gaat  
uW geld?

Aan de uitgavenzijde 
is de knip op de 
portefeuille gehouden. 
De uitgaven stegen met 
slechts 1,98 procent per 
jaar. Maar:
•	 dit volgt de lijn van 

de inkomsten voor dezelfde periode,
•	 de investeringen zijn teruggeschroefd met bijna 60 %,
•	 de personeelskost is met 36,70 % gestegen,
•	 de jaarlijkse bijdrage aan het OCMW is gestegen met 

16,21 % voor de periode 2006-2010 tot een fenomenaal 
bedrag van 2 900 000 euro,

•	 de jaarlijkse bijdrage aan de lokale politiezone is de 
hoogste in de hele zone en verhoogd met 17,27 % over 
de periode 2006-2010.

De meest recente cijfers (2011-2012) bevestigen de 
trend, maar de investerin gen zijn in dit verkiezingsjaar 
fenome naal toegenomen tot 3 172 567 euro. Een klas siek 
verhaal van ‘verkiezingsasfalt’. Zorg wekkender zijn 

de exploderende personeels kosten. Deze stijgen van 8,6 
miljoen euro in 2010 naar 9,4 miljoen euro in 2012. Wordt 
er in Boom eigenlijk wel een personeelsbeleid gevoerd? 
Ook de dotatie van de gemeente aan het OCMW stijgt van 
een niet onaardige 2,9 miljoen in 2010 naar 3,1 miljoen 
euro in 2012. Naar wie gaat dit geld?

eén miljoen 
euro tekort

Vanaf 2013 speelt ook 
de verhoogde bijdrage 
van de gemeente Boom 
aan de politiezone 
Rupel. In 2012 bedraagt 
deze reeds 1,6 miljoen 
euro en ze zal jaarlijks 
toenemen met 104 000 euro (geïndexeerd) en dit omdat 
de kosten voor de ingebruikname van het vroegere 
ziekenhuis Den Brandt worden doorgerekend. De 
crimina liteit is echter nooit eerder zo groot geweest.

Bovendien is er een structureel en jaarlijks weerkerend 
tekort in de verhouding tussen de lopende inkomsten 
en uitgaven. Dit tekort bedraagt volgens de ingewonnen 
informatie vandaag 1 miljoen euro.  Dit wil zeggen 
dat men er niet in slaagt zijn gewone huishouding op 
poten te zetten. De N-VA wil en zal saneren als zij de 
mogelijkheid krijgt om mee beleid te voeren. De N-VA 
wil het gemeentelijke huishouden op orde zetten.

Schuld van 
bijna 2000 euro/ 
inWoner

Dankzij	 het	 finan	ciële	
beleid van de twee 
voorbije legislaturen, 
is elke inwoner van 
Boom opgezadeld met 
een schuld van 1 949 
euro per persoon. De totale openstaande schuld is met 
37,98 %  opgelopen tot een nooit gekende hoogte van 
meer dan 33 miljoen euro. Wie er ook aan de macht 
komt in Boom, zal dringend uit een ander vaatje moeten 
tappen. 

Het wordt tijd dat men correcte prioriteiten stelt op maat 
van de Bomenaar. Wij gaan alvast voor een beleid waarbij 
de Bomenaar niet gaat lopen en waarbij men een publiek 
aantrekt dat de gemeente meer opbrengt dan kost.

Jeroen Baert
Bestuurslid N-VA Boom

De kracht van verandering

N-VA gaat voor een beleid op maat van de Bomenaar



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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n DE HEER n MEVROUW

NAAM:                                 VOORNAAM: 

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-MAIL: GEBOORTEDATUM:       /       /

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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N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering. 

De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt. 

R E G E R I N G  P A K T  O N D E R N E M I N G E N  E N  B E D R I J F S L E I D E R S  A A N

Di Rupo jaagt bedrijven

uit België weg
udigestrategiewijzigingen kunnen de ondernemingen de bijkomende

d twijken Tochisde reputatieschade voor ons

t b talen ERIC POMPEN

Ni t alleen de Europese Commissie plaatst vraagtekens bij de begroting 2012 die de feder

di d Ook het Rekenhof heeft een hele reeks bezwaren. Het neemt in een

l n komt zeer vaak tot de conclusie da

i taf

REKENHOF MAAKT KIPKAP

VAN BEGROTING
K R I T I E K  O P  O V E R H E I D S I N K O M S T E N

Lof der gezondheid. 
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt. 

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans 
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat

over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der 

gezondheid. Van apologie tot 
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de 
gezondheidszorg bekommert.’

Rik van Cauwelaert, 
strategisch directeur Knack
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