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BOOM
Een hart voor senioren en
mindervaliden
De N-VA wil zorg
dragen voor iedereen in onze
maatschappij.
Daarom richtten
we een commissie Senioren en
Mindervaliden
op. Momenteel
maken zeven personen deel uit
van deze commisie, onder leiding van
voorzitter Martha Reyniers-Somers.

V.U.: Johan Van Limbergen - Hoogstraat 10 - 2850 Boom - boom@n-va.be

De commissie stelt zich een aantal doelstellingen, die we de komende jaren in
Boom hopen te verwezenlijken:
1. Ervoor zorgen dat de senioren in
Boom weer een veilig gevoel krijgen.
2. Het aanbrengen van veilige voetpaden en oversteekplaatsen.
3. Ervoor zorgen dat senioren een
meldpunt krijgen bij ongemakken.
4. Stimuleren van internetlessen.
5. Een lokaal voor ontspanning ter
beschikking stellen.
6. Jongeren bij de alleenstaande
senioren betrekken om hun eenzaamheid te verminderen.
Heeft u zelf suggesties om deze doelstellingen te verwezenlijken? Contacteer mij dan gerust. Samen maken we
werk van een gemeente die tegemoetkomt aan de noden en wensen van senioren en mindervaliden.
Martha Reyniers-Somers
Voorzitter N-VA-commissie Senioren
en Mindervaliden
martha.reyniers@n-va.be

www.n-va.be/boom

OPLOSSINGEN VOOR VIER KNELPUNTEN
Beste Bomenaar,
In 2012 beloofden we u enkele zaken die volgens ons
essentieel zijn om Boom leefbaar en gezellig te houden.
Ons verkiezingsprogramma voorzag onder meer een
sanering van de gemeente- en OCMW-financiën, een
veiliger Boom, een aanpak van het centrum en maatregelen om Boom op de kaart te zetten. We kijken even
naar hoe ver het intussen staat met deze doelstellingen.

SANERING VAN FINANCIËN
Verder in dit blad leest u nog een
“We werken volop aan de leefbaarheid
interessante bijdrage van Linda
Lauwers, schepen voor Finanen de uitstraling van Boom”
ciën, over dit onderwerp, maar u
burgemeester Jeroen Baert
weet ondertussen vast wel dat de
gemeentekas er niet goed voorstaat. Boom leefde in het verleden namelijk
boven zijn stand.
Een goed voorbeeld is de plek die oude kliniek Den Brandt in dienstencomplex
‘Brandtpunt’ kreeg. Hoewel we in theorie voor de centralisatie van bepaalde
sociale diensten zijn, overstijgt de kostprijs van dit project (meer dan 23 miljoen euro) ruim de draagkracht van de gemeente Boom. Het OCMW van Boom
moet gedurende dertig jaar de leningen voor dit project afbetalen. En de gemeente ziet zich wettelijk verplicht om de tekorten van het OCMW bij te passen.
In het OCMW worden ondertussen de aanvragen voor steunverlening met de
nodige striktheid bekeken. Alle mogelijke dubieuze aanvragen worden gefilterd. Dat werpt nu al zijn vruchten af.

BOOM OP DE KAART
Geen enkele gemeente is de laatste periode zo in het nieuws geweest als Boom.
Wij beseffen dat de evenementen op de Schorre een druk betekenen op de omgeving. Anderzijds heeft dit een positieve uitstraling voor Boom als gevolg. Dat
Studio Brussel – na Tomorrowland en het EK hockey – Music for Life in onze
gemeente in december Boom promoveert tot de warmste gemeente van Vlaanderen, kunnen wel alleen maar toejuichen.
Ondertussen weet iedereen Boom liggen en ontdekt iedereen deze parel in de
Rupelstreek. Een betere vorm van citymarketing kan je moeilijk vinden. Wij
trachten dit om te zetten in financiële middelen en in extra steun voor de heropleving van het winkelcentrum.
Lees meer op pagina 2
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Oplossingen voor vier knelpunten (vervolg)
EEN VEILIGER BOOM
In de budgetwijziging die de
gemeenteraad op 19 september goedkeurde, is 100 000 euro voorzien voor
camera’s op de grote markt. Ondanks
de noodzakelijke besparingen wil de
N-VA dus absolute prioriteit maken
van veiligheid. Wij hopen dat de
camera’s dit jaar nog effectief geplaatst worden.

Hierin wordt duidelijk afgesproken
dat de politie extra inzet op bepaalde
hot-spots: plaatsen die bijkomende
veiligheidsaandacht nodig hebben.
Onder meer de grote markt en het
centrum worden in 2014 extra in de
gaten gehouden.

De terugkeer van de markt naar het
centrum kunnen we alvast een voltreffer noemen. Ondertussen dienden
we bij de Vlaamse Regering een
winkelnota in met maatregelen die
ons centrum aantrekkelijker moeten
maken.

In het najaar van volgend jaar vindt
er op geregelde tijdstippen overleg
plaats tussen de politiediensten en
uw burgemeester. De korpschef
stuurt weliswaar de politie aan maar
de politieke overheid wil maximaal
wegen op het veiligheidsbeleid.

Ook trachten we in de winkelstraten
op strategische plaatsen winkelpanden te verwerven in een samenwerkingsverband tussen de sociale
huisvestingsmaatschappij en het
autonoom gemeentebedrijf. U zal ook
merken dat we verder woningprojecten realiseren om tweeverdieners
naar onze gemeente te lokken.
Hoopgevend is dat het stijgend
aantal huwelijken in onze gemeente
aantoont dat Boom een aantrekkelijke
woonplaats wordt voor jonge
koppels.

EEN AANPAK VAN HET CENTRUM
Onze mandatarissen wandelen vaak
met nostalgie rond in de winkelstraten. Waar is de tijd dat iedereen
naar Boom kwam winkelen, vragen
zij zich af? Ons centrum heeft kortom
dringend zuurstof nodig.

Daarnaast sloten de politiediensten
van de zone Rupel onlangs een
nieuw zonaal veiligheidsplan af.

De voorzitter stelt zijn nieuwe ploeg voor …
Onlangs brachten de leden van
N-VA Boom hun stem uit voor een
nieuw bestuur voor de volgende
drie jaar. Met ruime meerderheid
werd Johan Van Limbergen als
voorzitter gekozen. James Harman is
de nieuwe ondervoorzitter. Johan
volgt Lieve Van Dijck op. Zij boekte
als voorzitter grote successen tijdens
de verkiezingsperiode.

Alle bestuursleden vindt u onderaan
deze pagina. U zal merken dat N-VA
Boom er naast onze burgemeester,
schepenen, gemeente- en OCMWraadsleden - die overigens elk op hun
terrein prima werk verrichten - nog
een hele sterke ploeg bij heeft.
Heeft u zelf zin om bij te dragen aan
het welslagen van ons politiek pro-

gramma? Of wil u gewoon een
handje toesteken bij onze evenementen? Dan kan u altijd terecht bij de
bestuursleden. U kan natuurlijk ook
altijd een mailtje sturen naar
boom@n-va.be.
We rekenen op u. Denken en Durven,
daar is het ons om te Doen!

JOHAN VAN LIMBERGEN
Afdelingsvoorzitter

JAMES HARMAN
Ondervoorzitter

MARTHA REYNIERS-SOMERS
Secretaris

KEVIN STORMS
Penningmeester

JAN DE HERTOGH
Ledenbeheer

DIRK CLEMENT
Evenementenwerking

MIKE SANCHEZ
Jeugdwerking en fotograaf van dienst

NICO JANSSENS
Website

boom@n-va.be

Snoeien om te groeien
In januari startte
de gemeente
Boom met een
doorlichting
van de financiën. In
nauwe samenwerking
met de diensten van OCMW en gemeente stelden we
een besparingsplan op waarmee we dit jaar nog 10
procent op de werkingskosten willen besparen. In de
budgetwijziging van september werden besparingen
van 300 972 euro ingeschreven. Een fikse besparing dus.
En dit op amper zes maanden.
De schepenen gaven zelf het goede voorbeeld. Hun forfaitaire vergoeding (500 euro per maand) werd afgeschaft,
het aantal commissies werd beperkt en de zitpenningen
verlaagd.
Maar deze straffe besparingen zijn slechts een eerste stap
in de goede richting. Het begrotingstekort zakte in 2013
weliswaar van 2,34 miljoen in januari tot 1,71 miljoen nu,
maar willen we een begroting in evenwicht dan moeten
we nog een stevig gat dichtrijden.
Geërfde schuldenlast:
• gemeente
34 853 488 euro (jaarrekening 2012)
• OCMW
39 586 272 euro (jaarrekening 2012)

ning van 2 miljoen aangaan, om
een aantal lijken die uit de kast
vielen te financieren.

LINDA LAUWERS
Schepen
van Financiën

De factuur voor de nieuwe parking Van Cleemputplein
zou 2,5 miljoen euro bedragen, maar die brachten we dit
jaar door een gunstige aanbesteding naar 1,3 miljoen
terug. Dit bedrag was echter bij OCMW noch gemeente
voorzien. Bovendien komen hier nog een aantal ‘meerwerkjes’ naar boven, die niet in het originele bedrag van
2,5 miljoen zaten. We proberen met een minimale kostprijs
toch kwaliteit na te streven, maar het blijft een onbegrijpelijk dossier waar we nog steeds het fijne niet van weten.
Kosten voor investeringen die beslist werden in (verkiezingsjaar) 2012 schoof de vroge meerderheid door naar
2013. Een erfenis van bijna 2 miljoen euro!
We worden trouwens ook geconfronteerd met peperdure
adviescontracten die voor langere termijn werden afgesloten. En dan spreken we nog niet over de vorderingen
PRS/PPO voor de pensioenlast van de werknemers van
het oud ziekenhuis. Dit jaar kregen we hiervoor een rekening van 450 000 euro gepresenteerd, fifty-fifty te verdelen over Boom en Willebroek. We gaan deze vordering in
ieder geval aanvechten.

Meerjarenplan stelt orde op zaken
Lening voor lijken uit de kast
Die schuldenlast afbouwen en onze gemeente financieel
gezond maken is dé opdracht voor de komende zes jaar.
Toch moesten we noodgedwongen dit jaar een extra le-

2013 is een planningsjaar, waarin we ons beleid voor de
periode 2014-2019 uitstippelen. We zullen structurele
maatregelen nemen om onze financiën in evenwicht te
krijgen. Het meerjarenplan mag u aan het einde van dit
jaar verwachten.

Dienstverlening voor jong en oud
Aan het Van Cleemputplein werd
dienstencomplex Brandpunt, de
voormalige campus Den Brandt, op
2 juli officieel geopend. In dit
dienstencomplex zijn naast de
Politiezone Rupel, RVA, PWA,
VDAB, Kind & Gezin, ook de
kinderdagverblijven Troetelboom
en ’t Kersenpitje ondergebracht.
Idem voor 63 assistentiewoningen.
Dit dienstencomplex sluit naadloos
aan bij het Woon- en Zorgcentrum
Den Beuk. Het kinderdagverblijf
Troetelboom biedt plaats aan 50 kindjes tot drie jaar. Samen met buitenschoolse kinderopvang ’t Kersenpitje
en ‘t Beukennootje is er in onze gemeente dus opvang voor kinderen

www.n-va.be/boom

fect zelfstandig kunnen behelpen,
kunnen indien nodig beroep doen op
de deskundige hulp van het woonen zorgcentrum Den Beuk.
U merkt het: voor het gemeentebestuur en het OCMW zijn senioren,
werk, kinderopvang en veiligheid
prioritair.
van nul tot twaalf jaar. De Troetelboom brengt ook een tewerkstelling
met zich mee voor acht kinderverzorgsters.
De assistentenwoningen zijn er voor
zowel alleenstaanden als voor koppels. De bewoners, die zich nog per-

Het N-VA-team in de OCMW-raad
Marysse Maes, Yves De Ruyter,
Jan De Hertogh, Louis Bosmans.
Kent u de OCMW-strijkerij al? Die vindt u
aan de Antwerpsestraat 447 bus 00.1.
U kan er terecht voor uw strijk, herstellingen en
droogkuis. Meer info op www.ocmwboom.be
(klik door naar ‘projecten’).

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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.
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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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