J a a r ga ng 2 015 • N r. 1 • mei

BOOM
Een beleid op uw maat
Twee jaar geleden koos u voor een nieuw beleid. Er is ondertussen heel wat gerealiseerd. Geen grootse of
megalomane projecten, maar een beleid op uw maat.
Veiligheid is een van onze prioriteiten. Onlangs verfraaiden we een bouwvallig pand in de Hoogstraat tot een fris
en toegankelijk preventie-en politiehuis. De markt kreeg extra verlichting, zodat donkere plaatsen verdwenen, en
net als de camera’s in het hart van de gemeente, komen er verderop op de Kaai extra camera’s in 2016. In overleg met
politie en preventiedienst organiseren we geregeld acties waarbij die camera’s gebruikt worden.

DE GEMEENTE VERFRAAIEN

In overleg met de Sociale Huisvestingsmaatschappij kopen we in het centrum, meer bepaald in de Kerkstraat, Blauwstraat en Hoogstraat, oude, verwaarloosde en leegstaande panden aan. Doel is ze nadien af te breken en met aangename nieuwbouwarchitectuur de gemeente te verfraaien. We rekenen er op dat dit ook zijn effect zal hebben op de
panden van de Boomse eigenaars. Ondertussen komen er in de leegstaande handelszaken tijdelijk pop-upwinkels.
U ziet ook dat we aandacht besteden aan de netheid van de straten. Het is onze ambitie om daar nog meer op in te
zetten. Ook de voetpaden komen aan de beurt. In de Leopoldstraat en in de Kerkhofstraat ziet u alvast het resultaat.
Dit jaar wordt absolute prioriteit gegeven aan het vernieuwen van heel wat voetpaden.

CENTRUM OPNIEUW LEVENDIG MAKEN

Broodnodig zijn ook de investeringen in ons cultuurcentrum. We kochten het vroegere Kinderheil aan met de
bedoeling er toiletten en een foyer te organiseren. We trachten tussen het Cultuurcentrum en de Handelaars een
samenwerking tot stand te brengen, zodat ons centrum weer gaat leven. We weten dat horeca op de markt daartoe
een belangrijke aanzet kan geven en ook daarvoor volgen de noodzakelijke initiatieven.

V.U.: Johan Van Limbergen, Hoogstraat 10, 2850 Boom

Aansluitend valt regelmatig een vlot leesbaar gemeenteblad voor een nieuw Booms tijdperk van City-Marketing
in uw brievenbus. Naast de lopende projecten aan de Pachterslei en de Bassinstraat, vernam u recent ook de aankoop door de gemeente van de Sint-Annakapel. Dit bouwwerk is strategisch gelegen, maar stond er ongebruikt bij.
In samenwerking met de jeugdverenigingen wordt stapsgewijs een jeugdhuis uitgebouwd. Er is momenteel een
architectenwedstrijd opgestart.

Jeroen Baert
Burgemeester

www.n-va.be/boom

N-VA verjaagt demonen uit het verleden
Nadat Boom één zich in de vorige legislatuur enkel bezig hield met de planning van een megalomaan winkelcomplex
op de Klamp –waarvoor zij trouwens werden teruggefloten- realiseerden zij verder niets wezenlijks behoudens zich
vast te klampen aan een verdere invulling van een sociale dienstverlening met als enige doel die inwoners aan te trekken die hen ook van de macht zouden verzekeren. De betaalbaarheid daarvan was duidelijk niet prioritair.
De N-VA denkt daar duidelijk anders over: Wij hebben een groot hart voor alle inwoners van Boom maar denken dat
we als tweede armste gemeente van Vlaanderen niet nog meer 'gelukzoekers' moeten aantrekken. We kunnen het ons
financieel gewoonweg niet permitteren.
Wat de financiën betreft, kunnen we u nog een 'fait-divers' van socialistische wiskunde bezorgen. Zo ontdekten we
onlangs nog dat de rekening voor de aanleg van de jeugdvoetbalaccommodatie aan de Schommelei nog niet betaald
werd. Iets wat toch al enige tijd geleden is, zo zal terecht elke kritische Bomenaar denken. De financiële constructie om
de terreinen te financieren, blijkt gebaseerd op een hol contract. Opnieuw zal de N-VA in dit bestuur naar oplossingen
zoeken om de ettelijke honderdduizenden euro’s op te hoesten. Boom één zal daar niet wakker van liggen … wij wel.
Want als goede huisvader is dat ook onze plicht.
U begrijpt ongetwijfeld dat de inkomsten van zeer grootschalige evenementen zoals die die in de Schorre georganiseerd worden (Tomorrowland en dergelijke) daarvoor van noodzakelijk belang zijn. We hebben goed ingeschat dat de
financiële bijdrage van niet-Bomenaars aan onze gemeente ons daarbij zullen helpen. De inkomsten die gegenereerd
worden zullen tevens gebruikt worden om de putten van jaren onverantwoord financieel beleid te dempen. De N-VA
maakt er duidelijk werk van!
Wij blijven keihard werken voor u! Dat kan u hieronder al lezen.
Jeroen Baert
Burgemeester

Gemeentebestuur laat algemene belastingen opnieuw zakken
In haar meerjarenbeleidsplan heeft het Boomse gemeentebestuur aandacht voor welzijn en zorg, veiligheid,
betaalbaar wonen, een sterkere handelskern, een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en een betere dienstverlening. En dit alles met een financieel plaatje dat, zelfs bij
verlaagde algemene belastingen, voldoet aan de Vlaamse
evenwichtsvoorwaarden.
Het gemeentebestuur van Boom, onder leiding van N-VAburgemeester Jeroen Baert, heeft van de sanering een
beleidsprioriteit gemaakt. Door een strakke budgette-

boom@n-va.be

ring, interne besparingen, goede samenwerkingen (onder
andere tussen gemeente en OCMW), het verkopen van
patrimonium en het zoeken naar extra inkomsten (zonder daarbij de Bomenaar te treffen), slagen ze er jaar na
jaar in om de begrotingstekorten terug te dringen.
Tegelijk bouwen we de schuld af. Daar waar die vorig jaar
nog 29,2 miljoen euro betrof, zal die tegen het einde van
deze legislatuur teruglopen tot 19,7 miljoen euro. Ook de
fameuze ‘ziekenhuisbelasting’ wordt elk jaar een stuk
minder.

Internationale dag van de vrijwilliger
Een tijdje geleden was het de jaarlijkse ‘Internationale dag
van de Vrijwilliger’. Een dag om even stil te staan bij de miljoenen vrijwilligers die zich overal ter wereld nuttig maken
op alle domeinen. Wie op vrijwilligers beroep doet, of van
hun diensten gebruik maakt, beschouwt dat al te vaak als
vanzelfsprekend. En dat is het zeker niet. Daarmee doen
we onze vrijwilligers geen eer aan. Het feit dat ze een meerwaarde creëren vraagt erkenning en waardering. Daarom
ook dat N-VA Boom deze dag niet onopgemerkt heeft laten
voorbijgaan.
We willen alle jaren iemand in de bloemetjes zetten en dit
jaar is dat Luk Schoïers geworden. Luk is telkens op onze
evenementen aanwezig en is ook altijd bereid om een handje
toe te steken, daar waar nodig. We mogen ook zeker zijn
vrouw Ylva en zijn kinderen niet vergeten te bedanken. Zij
moeten tenslotte Luk telkenmale missen wanneer hij weer
eens voor de N-VA op pad is.

(vlnr) Kevin Storms, N-VA-penningmeester, Martha Reyniers,
N-VA-secretaris, Luk Schoïers en Johan Van Limbergen,
N-VA-voorzitter.

N-VA Boom trapt door
De vaste kosten voor het openhouden van het openluchtzwembad belopen jaarlijks zo’n 250 000 euro. De installaties zijn
verouderd, waardoor dringend investeringen nodig zijn, die
de gemeente noch de provincie echt zien zitten. Ook het aantal
bezoekers loopt ieder jaar sterk terug. Waar in 2010 nog zo’n
30 000 bezoekers langs kwamen, daalde dat cijfer tot 22 000 in
2012 en tot 16 000 vorig jaar. Gezinnen kiezen tegenwoordig
immers voor een modernere accommodatie, een belevingszwembad met een ruimer aanbod (sauna, wellness, restaurant, ...)

Openluchtzwembad

Er is nu een praktische oplossing uit de bus gekomen, dankzij
het engagement van de Boomse IJsberen. Het zwemwater wordt niet meer opgewarmd, maar het 25 meterbad zal dus
nog kunnen gebruikt worden. Echte zwemliefhebbers kunnen zich dus nog steeds aansluiten bij de Boomse Ijsberen. Ze
zullen jullie alvast warm ontvangen.

www.n-va.be/boom

Hoe onze pensioenen redden?
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8 miljard winst =
budget van politie + justitie + leger

Voor een duurzaam model

met rechtvaardige
pensioenen

met werkbaar
werk

solidair met
onze kinderen
& kleinkinderen

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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 toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren
of verwijderen ervan.

jaar

FR

34,6

Regering-Di Rupo

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:
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Straat:
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Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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