
WIJ GEVEN VOORZETTEN, 
DE BOMENAAR SCOORT

vele ogen zijn deze dagen gericht op het Europees Kampioenschap 
voetbal in Frankrijk en in het bijzonder de rol die onze Rode Duivels 
daarin spelen. Hopelijk stomen ze door naar de finale. Politici verge- 
lijken met voetbalgoden is wel heel kort door de bocht, maar geheel  
in deze sportieve stijl wil onze N-VA ploeg u met deze brochure een 
beeld geven waarmee we de afgelopen jaren zijn bezig geweest. Het 
gemeentebestuur en OCMW, waarvan wij als N-VA-fractie met elf 
verkozenen in de gemeenteraad en vier verkozenen in de OCMW- 
raad prominent deel uitmaken, heeft immers ruim de helft van haar 
zesjarige beleidsperiode afgelegd.

Beste Bomenaar wij hebben al heel wat voorzetten gegeven en naar  
wat we regelmatig vernemen, heeft de Bomenaar gescoord. Op velerlei 
vlak. Dat maken we verder in deze brochure duidelijk. De voornaamste 
verwezenlijkingen hebben we voor u nog een keer opgelijst. Uit de  
vele commentaren die we regelmatig horen, valt op dat de burger,  
u dus, toch wel aanvoelt dat er duidelijk een trendbreuk is met wat het 
vroegere gemeentebestuur van Boom voor ogen had of ...een krachtige 
verandering.

Zo werken we er keihard aan om de scheefgelopen financiële situatie van 
zowel gemeente als OCMW recht te trekken, zodat in de toekomst terug 

ruimte is voor noodzakelijke investeringen. Ondanks heel wat besparin-
gen beste Bomenaar, zijn we er in geslaagd om de dienstverlening in het 
gemeentehuis gevoelig uit te breiden. Er zijn ook een aantal belastingen 
afgeschaft en we zorgen ervoor dat tegen het einde van deze legislatuur 
die vervelende ‘ziekenhuisbelasting’ helemaal is verdwenen.

Ander thema dat we in volle verkiezingsstrijd beloofden aan te pakken  
is werken rond en aan veiligheid. Er zijn er al heel wat zaken ten goede 
gewijzigd. Zo zorgen de camera’s op de Markt voor een verhoogd veilig- 
heidsgevoel. Daarom is besloten het cameranetwerk verder uit te breiden 
naar de Kaai. De noodzakelijke beslissingen hiervoor zijn genomen en 
worden dit jaar nog uitgevoerd. In het centrum zorgen we door allerlei 
ingrepen er voor dat de handel er beter floreert en is er een concreet 
plan om de leegstand aan te pakken. Heel wat gebouwen werden al 
opgekocht en krijgen in de toekomst een nieuwe bestemming.

Ik wil niet verder in detail treden want al deze verwezenlijkingen kan u 
verder in deze brochure bekijken. We houden er aan om net zoals met 
de gemeenteraadsverkiezingen, daar waar het lukt, deze brochure aan 
u persoonlijk te overhandigen. De N-VA beleidsploeg is er rotsvast van 
overtuigd dat dit soort contacten met u alleen maar leidt tot aanzetten 
voor een nog beter beleid. Wij staan open voor al uw suggesties.

Uw burgemeester,
Jeroen Baert

Dag Bomenaars,



REALISATIES
vanaf 2013

Markt in het centrum 
U herinnert zich nog wel dat de donderdagse markt verplaatst werd naar de 
Kerkhofstraat omwille van werken in het centrum. Toen bleek dat het vorige 
bestuur koos om de wekelijkse markt in de Kerkhofstraat te houden, leverde 
dit bergen kritiek op. Een van onze eerste verwezenlijkingen was deze markt en 
het hele sociale gebeuren er rond terug te brengen waar ze thuishoort: in het 
centrum. We horen sindsdien alleen maar veel positiefs nu de wekelijkse markt 
terug op haar vertrouwde stek staat. Het aantal deelnemende marktkramers/
handelaars is gestaag gegroeid.

Vele jaren is er niet op een euro gekeken, ook al had de 
gemeente en/of het OCMW die centen niet. Dat zou  
u als goede huisvader en/of huismoeder niet moeten 
proberen. Wij hebben de volledige schuldenlast van 
OCMW en gemeente samen, op drie jaar tijd stevig 
teruggedrongen door elke euro goed te bekijken alvorens 
hem uit te geven. In de meerjarenplanning tot 2018 gaan 
we deze uitstaande schuld verder afbouwen. Concreet 

beste Bomenaar stond u in het begin van deze legislatuur 
elke morgen op met een schuld boven uw hoofd van 
3592 euro en hebben wij dit al afgebouwd tot 3024 euro 
per hoofd (eind 2015). Als deze legislatuur eind 2018 
voorbij is, is deze schuld per Bomenaar gedaald tot  
2355 euro (schuld gemeente en OCMW samen).  
We zijn er nog niet maar deze inspanningen leveren op 
termijn financiële zuurstof voor extra investeringen.
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Schuldafbouw gevolg van 
schuldopstapeling



Leegstand ‘opkopen’  
en aanpakken
De afgelopen jaren heeft uw bestuur gekozen om de 
leegstand in het centrum met allerlei maatregelen 
aan te pakken. De zwaarste investering, namelijk 
leegstaande panden verwerven, deden we samen met 
de sociale huisvestingsmaatschappij GoedWonen.
Rupelstreek. Inmiddels zijn er al een 15-tal panden 
opgekocht. Bedoeling is daar waar kan ze samen te 
voegen, af te breken en nieuwe winkels met daarboven 
al dan niet sociale verhuring tot stand te brengen. 
Akkoord dat de nieuwbouw nog niet zichtbaar is, 
maar daar komt eind dit jaar en ook de volgende jaren 
verandering in.

Terwijl anderen hun tijd verdoen met toe te lichten dat 
deze bestuursploeg geen oog heeft voor wijken en sociaal 
weefsel, hebben wij nieuwe initiatieven op poten gezet. 

Weg met  
ziekenhuisbelasting...
Na het afschaffen van de belasting op terrassen  
(2015), is eerder ook de belasting op tapperijen (2014) 
naar de prullenmand verwezen. Tevens volgde de 
aankondiging en uitvoering van de afbouw van de 
vervelende ‘ziekenhuisbelasting’. Concreet betaalden 
gezinnen bij het vorige beleid nog 90 euro per jaar.  
Dat daalt dit jaar naar 65 euro om tegen 2018 hele-
maal te verdwijnen.

Wij(k)-gevoel

Voor de tweede keer op rij kon uw wijk meedoen en/
of voor de eerste keer kennis maken met de kerstboom-
versieractie. Dat brengt grote mensen en kinderen samen 
om hun wij(k)-gevoel aan te scherpen. Hopelijk zijn er 
volgend jaar nog meer wijken die willen meewerken.  
De kerst-bal ligt in uw wijk/kamp.



Investeren in wegen 
In 2013 is het Jozef Van Cleemputplein van zandbak 
omgetoverd tot mooie parking. In 2015 werden de 
gigantische weg- en rioleringswerken in de Nielsestraat 
afgerond. Terwijl de werken in de Windstraat net klaar 
zijn, is nu de Pachterslei aan de beurt. Eerder kregen 
onder meer de Leopoldstraat en Antwerpsestraat  
nieuwe trottoirs(2015), net als een heleboel andere 
straten. De schuine parkeerstroken in de J.B. Corremans- 
straat verdwijnen en het straatbeeld wordt dit jaar nog 
heringericht.
Goed nieuws ook voor de Kerkstraat die volledig 
vernieuwd wordt en waarvan het deel aansluitend aan 
de Markt tot wandelstraat wordt herdoopt (2016).
Het hele kruispunt tussen Windstraat en Henri Spille-
maeckersstraat wordt in 2017 aangepakt.

Veiligheid boven alles... 
Onze campagne in 2012 draaide ook rond veiligheid. 
U als burger heeft daar recht op. U gaf tevens aan 
de Markt als een van de meest onveilige plekken 
te ervaren. Precies daarom hebben we daar al snel 
camera’s geplaatst. Recent is beslist om verder te 
investeren in de aanleg van glasvezelkabels en het 
netwerk uit te breiden zodat ook de Kaai en andere 
straten letterlijk in beeld komen bij de politie. 
Veiligheid blijft dan ook een topprioriteit waar we in 

samenwerking met de politie en alle 
burgers een mooi sluitend netwerk 
willen van maken.

....en BIN’s opzetten 
Zo is onder dit bestuur ook het 
eerste BuurtInformatieNetwerk 
of zogenaamde BIN opgericht. 
Dat is ondertussen actief in de 
wijk ‘Put M’ en vandaag ook 
eentje in het ‘Centrum’. 



U wacht niet graag, 
...wij ook niet! 
Een van belangrijkste taken van de politiek en het 
gemeentepersoneel is de dienstverlening aan de burger 
zo optimaal mogelijk te maken. Zo is niet alleen 
geïnvesteerd in een betere toegankelijkheid, met het 
schuifdeursysteem aan het gemeentehuis. Er kwam 
ook een snelbalie en werden de openingsuren gevoelig 
verhoogd. Tenslotte zorgen de nieuwe loketten en de 
invoering van het ticketsysteem voor meer privacy en 
kortere wachttijden. We horen daarover alleen maar 
positieve kritiek, zodat we ook de volgende jaren op 
deze ingeslagen weg verdergaan. Zo mag u zich dit 
jaar nog verwachten aan de invoering van een nieuwe 
website en op de invoering van ‘werken op afspraak’ 
(2016). Nadien volgt de verdere digitalisering en het 
zogenaamde e-loket, zodat u steeds meer van thuis uit 
alles kan regelen (2017).

Integratie begint 
bij de taal 
Om de integratie van anderstaligen
te bevorderen is naast de bestaande
werking van de Taterboom, Taterkaai
ook de Alphaklas uitgebreid (2014). 
Inmiddels zijn ook taalbaden opge-
start die draaien rond wonen, werk  
en schoolwereld. De sociale huurders  
kregen al een gericht taalbad (2014) 
en (2015). In 2016 is er een taalbad 
gestart dat zich focust op de anders-
taligen op de werkvloer en een taalbad  
voor anderstalige moeders. In samen-
werking met de Boomse scholen is  
‘schooltaal’ in de opbouwfase. Hier-
mee starten we in 2017.

Alaaf, Alaaf, Alaaf... 
Bij de vorige beleidsmeerderheid was het carnaval 
een stille dood gestorven. Het eerste wat N-VA 
heeft gedaan is opnieuw de juiste kontakten gelegd, 
de juiste mensen aangesproken, voor voldoende 
ondersteuning gezorgd 
en kijk de derde editie 
in februari laatsleden, 
mocht er meer dan zijn. 
Ook het kindercarnaval op 
zaterdagnamiddag is voor 
velen opnieuw een leuk 
moment om uit de bol  
te gaan.

Ja tegen 
evenemententaks 
Inmiddels is ook werk gemaakt 
van een evenemententaks. Hierbij 
betaalt de gebruiker/organisator 
van allerlei leuke organisaties een 
bijdrage in de ‘overlast voor de 
Bomenaar’. Opgelet deze taks telt 
niet voor organisaties van Boom zelf 
of door haar verenigingen of waarin 

de steun van de gemeente is 
toegezegd. De evenemententaks 
geldt sinds vorig jaar alleen maar 
voor organisaties die meer dan 
5.000 deelnemers over de vloer 
krijgen. Vorig jaar (2015) leverde 
deze taks liefst 371.250 euro op.



Kempens Landschap 
of … Booms park 
Onmiddellijk na de opstart van deze legislatuur 
heeft de gemeente actie genomen om zich aan 
te sluiten bij het Kempens Landschap wat 
in 2014 is gerealiseerd. Deze samenwerking 
vertaalt zich nu in de opstart van twee 
projecten in de gemeente, de restauratie en 
herbestemming van de ringoven op de site 
Lauwers in Noeveren en de opwaardering en 
renovatie van het als landschap beschermde 
gemeentelijk park aan de Beukenlaan. Het 
kappen van heel wat bomen, het gevolg van 
te lang wachten en het niet ‘opkuisen’ van het 
park, gebeurde door specialisten en zijn de 
aanzet naar een beter en vooral gezonder park 
op langere termijn.

Boom Wintersfeer 
Niet alleen werd het carnaval terug op de kaart gezet, 
voor ‘t eerst pakten we uit met een kerstmarkt of 
‘Boom Wintersfeer’ in hartje centrum op de Markt. 
En of het een succes werd! Toegegeven dat er nog 
werkpuntjes zijn, maar daaraan wordt tegen de 
volgende editie hard gewerkt. Ook hier mochten 
we van de bezoekers en de handelaars van het 
handelscentrum ervaren dat het nieuwe initiatief fel  
is gesmaakt.

Kunst van en in de straat 
U kan er haast niet naast zien. Het graffiti-project  
van kunstenaar Kanter Dhaenens ‘The Yellow Brick 
Road’ is door dit bestuur voluit gesteund. Zo heeft  
hij al twee fietstunnels in de buurt van het station 
mooi verfraaid. Ook de achterzijde van het Feestpaleis 
aan de zijde Rupel kreeg een fraaie ‘beschildering’.  
In 2016 wordt de achterzijde van de bioscoop door  
de kunstenaar aangepakt. Ondertussen trekken we 
ook voluit de kaart van onze lokale artiesten via  
‘café des artistes’.



Strijden tegen 
kinderarmoede 
Het ‘Huis van het Kind’ staat nog in de 
steigers. De plannen krijgen steeds meer 
vorm om het zo snel als mogelijk als 
instrument te gebruiken om volgende 
maanden nog meer de kinderarmoede in 
Boom aan te pakken. Volgende activiteiten 
van het ‘Huis van het Kind’ zijn gepland 
en/of worden nog uitgebreid met een 
samenwerking van het OCMW met de 
verschillende gemeentelijke diensten als 
bibliotheek, cultuurdienst, jeugddienst 
en sportdienst. Op de kalender: 
peutergym, peuterdans, watergewenning, 
ruilwinkel, baby-wellness, Tatertuin, 
vroedvrouwconsultatie, verhalenparade, 
jeugdboekenweek, enz. Dit jaar willen 
we ook van start gaan met een sociaal 
buurtrestaurant en krijgt het tuinproject 
‘Boomhut’ steeds meer belangstelling.

Efficiënt  
werken zorgt 
voor geld  
uitsparen 
Door steeds meer en meer de 
gemeente en het OCMW beter 
te laten samenwerken, levert dit 
de gemeente en uiteindelijk u als 
burger heel wat op. Het werkt in  
elk geval een pak goedkoper. 
Verder is er een nieuwe organi- 
satiestructuur opgesteld met een 
nieuw kader en functieprofielen 
met nieuwe aanwervingen tot 
gevolg. Inmiddels is er ook een 
gelijkschakeling van de maaltijd-
cheques voor alle personeels- 
leden gebeurd van 3,30 euro 
naar 6 euro. Het gewoon her- 
onderhandelen van de verzeke-
ringsdossiers voor de gemeente 
levert voor dezelfde ‘dienstver- 
lening’ een minder uitgave van 
16.000 euro op sinds 2013.  
Dit is structureel en blijft elk 
jaar opbrengen. Afgelopen jaar 
zijn ook de leningen van ge-
meente en OCMW herzien wat 
een jaarlijks structurele winst 
oplevert van liefst 450.000 euro.

Kapel en jeugdhuis 
De jeugdhuisproblematiek in de gemeente sleept al vele jaren aan. 
Dit bestuur heeft ervoor gekozen het jeugdhuis te voorzien in de 
daarvoor van de kerkfabriek aangekochte kapel in de Kapelstraat.  
Inmiddels heeft de gemeenteraad een architect aangesteld die de 
plannen voor de herinrichting van de kapel tot jeugdhuis moet  
opvolgen. De verbouwingsplannen worden steeds concreter.



WAT U VAN DEZE N-VA BELEIDSPLOEG 
NOG ZEKER IN DE ‘TWEEDE HELFT’ 
MAG VERWACHTEN:

2016 …

Invoeren van het nieuwe parkeerbeleid, betere signalisatie en goedkoper (vanaf 1 juli).

Verder plaatsen van camera’s, onder meer op de Kaai.

Aanleg parkings Hollezijp, Pachterslei en nieuwe parking schuin over de kapel in Kapelstraat.

In samenspraak met het Centraal Kerkbestuur een herbestemming zoeken voor de hoofdkerk.

Aanleggen nieuwe voetpaden.

Restauratie van de Franse vijvers in het park en de ringoven van Emabb (Noeveren).

Inventarisatie van het erfgoed op Noeveren ism het Kempens Landschap.

Verdere ontwikkeling van ‘Schorrezicht’ aan de Pachterslei.

Verder strijden voor de overkapping van de A12 in Boom.

Herlocaliseren van de sportaccommodaties oa. sporthal en A-stadion Park.

Gemeenschapswachten uitrusten met smartphones zodat ze elk euvel onderweg kunnen  
fotograferen, dat beeld automatisch doorsturen en er hierop actie wordt genomen.

Verdere integratie en samensmelting van gemeente en OCMW-diensten.

Verder  werken aan de netheid van Boom door inzet van meer personeel.

Meer horeca op de Grote Markt.

De as Kaai en Bassinstraat aanpakken met nieuwbouw.

Definitieve afschaffing van de ‘ziekenhuisbelasting’ en verlaging van de personenbelasting.

Toen wij als bestuursploeg in Boom aan de slag gingen was het eerste ‘financiële’ 
lijk dat uit de kast viel de aanleg van het Jozef  Van Cleemputplein tot parking, 
samen met de omgevingswerken daar. Het vorige bestuur had de aanleg van deze 
parking al begroot op 2.575 miljoen euro. Door beter onderhandelen hebben we 
in 2013 deze parking en omgeving laten aanleggen voor 1.4 miljoen euro of liefst 
1.1 miljoen euro goedkoper dan het oorspronkelijke bedrag. U Bomenaar als 
belastingbetaler werd zo behoed van geldverkwisting. Dat verdient in voetbal- 
termen een stevige rode kaart!

2013

V
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

 u
it

ge
ve

r:
 J

er
oe

n 
B

A
E

R
T


