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In Memoriam
Yves De Ruyter
Met het overlijden van Yves verliest
N-VA Boom niet alleen een politieke kracht en een belangrijk
OCMW-raadslid, we verliezen ook
een vriend met een heel integere en
sterke persoonlijkheid. Yves was
iemand die opkwam voor zijn idealen en er altijd 100 % voor ging. Als
iets niet goed werkte, was hij de
eerste om het probleem aan te kaarten, maar ook de eerste om met een
duidelijk uitgewerkt plan ons allen
te vertellen hoe het dan wel zou
moeten.
Yves was een doorzetter, geen enkel
probleem was voor hem onoplosbaar! Zo’n mensen lopen er helaas
te weinig rond op deze wereld.
Yves, we gaan je missen!
Yves was ook lid van onze redactieraad en nam recentelijk nog een
interview af van onze drie vrouwelijke schepenen. Als eerbetoon aan
Yves, kan u dit interview integraal
terugvinden op de website van
N-VA Boom (www.n-va.be/boom)

www.n-va.be/boom

N-VA-burgemeester van Boom Jeroen Baert (47) is met Isabelle Van der
Putten (45) in september in het huwelijk getreden. Hiermee zorgden ze voor
een Boomse primeur: het is immers de eerste keer in de Boomse geschiedenis
van 184 jaar en 15 burgemeesters, dat de burgervader tijdens zijn ambtstermijn zelf in het huwelijk treedt.
Het koppel leerde elkaar vijf
jaar geleden kennen en woont
al een tijdje samen. Jeroen
Baert ging eind vorig jaar in
Lanzarote op de knieën voor
zijn romantisch aanzoek.
Isabelle zei ja en vele maanden later trok het koppel
onder ruime publieke belangstelling en met het nodige
handgeklap naar de trouwzaal in het gemeentehuis.
Zijn collega-schepenen Linda Lauwers (N-VA), Christel De Coninck (CD&V) en
Inge De Ridder (N-VA) voltrokken het huwelijk. Ere-schepen Leo De Saeger gaf
het koppel nog wat goede raad mee.
Een dag eerder werd het bruidspaar al gevierd door het gemeentepersoneel. Na
de trouwpartij en het avondfeest reisde het kersverse getrouwde koppel af op
huwelijksreis met exotische bestemming.

VITRINE-STRATEGIE IN DE BLAUWSTRAAT
In het dossier van de leegstand in
de Blauwstraat treedt de N-VA mee
doortastend op. De gemeente ontving geld van de Vlaamse overheid
voor zogenaamde kernversterkende
maatregelen. Om dit concreet te
maken is er een heel programma
uitgewerkt. Leegstaande panden
worden in overleg met de eigenaars
aangepast en bekleed met stickers.
Tegen het eindejaar, meer bepaald
na Boom jaarmarkt, zal u als burger
dit in de Blauwstraat zichtbaar vaststellen.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA houdt woord
Mensen die een leefloon ontvangen
worden ingeschakeld in het werkcircuit. De zogenaamde ‘artikel 60’ers’
van de OCMW-wet worden ingeschakeld in de opruimploegen van de gemeente. De N-VA vindt het een goede

zaak en steunt de idee dat de overheid
mensen met een leefloon aanzet om de
nodige
verantwoordelijkheid
te
nemen. Bovendien is het een ideaal
middel om de integratie te bevorderen.
Hiermee bevestigt de N-VA haar enga-

gement en houdt ze woord. De poetsploegen bestaan nu uit telkens twee
mensen. Een eerste art. 60’er is al toegevoegd. Anderen zullen volgen. Wij
zijn voor een nette gemeente!

Werken aan een veilig Boom
Meer veiligheid(sgevoel) op de grote markt, wordt steeds
concreter, nu de politie hierop meer focust. In samenwerking met de politie en de preventiedienst wordt er regelmatig een pilootvergadering gehouden om de wijken
waar het onveiligheidsgevoel het grootst is, te monitoren.
Aan en rond de markt is de sfeer al merkelijk beter, zo
stelt de N-VA vast. Om het veiligheidsgevoel nog te verhogen en de camera’s een nog betere beeldkwaliteit te bezorgen, worden eind oktober nieuwe en heldere lichten
geplaatst om de donkere plaatsen op de grote markt en
onmiddellijke omgeving te verlichten.

We zijn er meer voor jou

Dit gemeentebestuur wil samen met de administratieve
diensten op een andere en nieuwe manier omgaan met
de inwoners. Ook hier blijft het niet alleen bij woorden
en wordt de ‘kracht van verandering’ in realiteit omgezet.
In mei is onder het motto ‘we zijn er nog meer voor jou’
het nieuwe onthaal met snelbalie geopend in de centrale
inkomhal van het gemeentehuis en is het aantal openingsuren aanzienlijk uitgebreid, zelfs verdubbeld. “Uiteraard
maar met een doel voor ogen: de burger nog vlotter en gemakkelijker helpen. Daarnaast hebben we recent ook geïnvesteerd in een betere toegankelijkheid. In augustus is een
nieuwe, gebruiksvriendelijke deur voor rolstoelgebruikers
geplaatst”, verduidelijkt bevoegd schepen Linda Lauwers.

Wil jij ook lid worden van de grootste familie van Vlaanderen?
Als lid van de N-VA steun je de Verandering voor
Vooruitgang. Én je lidmaatschap geeft je bovendien tal
van voordelen!

Je stem telt mee
Je lidkaart geeft je spreek- en stemrecht. Zo bepaal je heel
direct de politieke opstelling van de N-VA.

Een inspirerend netwerk van politieke vrienden
Als lid kan je natuurlijk ook altijd terecht op de vele
nationale, arrondissementele én lokale activiteiten van
de N-VA. Een debatavond, een moment van politieke
actie of een gezellig samenzijn …

boom@n-va.be

Met de kracht van een
overtuiging
Maar het allerbelangrijkste: je maakt deel uit van
de grootste en snelst
groeiende familie van
Vlaanderen. Zo steun je
samen met 40.000 anderen de Verandering
voor Vooruitgang.

N-VA-commissie Senioren/Mindervaliden onder stoom
Het positieve werk van de N-VA-commissie Senioren & Mindervaliden zorgde concreet al voor het weghalen of verplaatsen van verkeersborden op de voetpaden, die
hinder veroorzaakten voor rolstoelen en kinderwagens. In de Kruiskenslei zijn twee
extra zitbanken geplaatst. Speciaal voor oudere personen, die zo bij hun wandeling
een rustpauze kunnen inlassen. Wegmarkeringen werden geschilderd om de gehandicaptenplaats beter aan te geven.
“Hierdoor is dit voor iedereen duidelijker en blijkt dat ze ook minder gebruikt worden
door de gewone weggebruikers, omdat ze beter opvallen. Het opnieuw aanleggen van
voetpaden in diverse straten staat op het uit te voeren lijstje, mogelijk al begin volgend
jaar”, zegt Martha Somers, voorzitter N-VA-commissie Senioren & Mindervaliden.
Na een eerdere beslissing in deze commissie is eind vorig jaar aan de 55-plussers een
namiddag met drank en gebak aangeboden in het parochiecentrum. Het was de bedoeling ook deze groep mensen te horen en onderling kennis met elkaar te laten maken.
MARTHA SOMERS voorzitter N-VAcommissie Senioren & Mindervaliden
Eind april kwamen na een 60-tal geïnteresseerden op deze eerste N-VA-samenkomst,
nog een keer dertig ‘nieuwelingen’ opdagen. Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) was
luisterend oor voor de problemen. “Er kwamen opmerkingen over slecht liggende voetpaden en het gedrag van sommige
fietsende, schoolgaande jeugd. In het najaar wordt nog een keer een samenkomst met de 55-plussers op de kalender
gezet.”

Cultuur in Boom is en blijft broodnodig!
De zomer was zeker op cultureel vlak enorm geslaagd. Begin juli kregen
we met rasverteller Johan Petit voor het eerst een openluchtverteller in
Boom. “Op deze manier konden velen proeven van een fijn cultureel evenement en/of kennis maken met ons cultuurcentrum De Steiger. De week
nadien vierden we de Vlaamse feestdag met een groot volksfeest met barbecue en muziek in het Feestpaleis. Begin september herdachten we
70 jaar bevrijding van Boom met een reconstructie op de Rupelbrug. Keer
op keer waren honderden mensen aanwezig, wat getuigt van een grote
betrokkenheid van onze inwoners”, vertelt schepen van Cultuur Inge De Ridder (N-VA).
Met de winter (bijna) in zicht, biedt de cultuurkorf nog tal van niet te missen evenementen, optredens en organisaties.
“Sinds vorig jaar krijgt u op zaterdagavond een fuif en op zondagavond onze culturele inbreng in het jaarmarktprogramma met comedy in het Feestpaleis.

INGE DE RIDDER,
schepen van Cultuur

www.n-va.be/boom

Verder in de culturele pijplijn het Ijzersterk theater met Raf
Walschaerts (24 oktober), de eigenzinnige operastem van
Gregory Frateur en Nicolas Rombouts (30 oktober), een frappante vertelling over asielzoekers: Neeland (11 november),
de film Joyeux Noël over 100 jaar Groote Oorlog (17 december) en op donderdag 11 december de grappige en verbluffend toneelbewerking van de film van Alfred Hitchock “The
39 Steps”. Deze programmatie en zo veel meer, is alleen mogelijk door financiële steun te zoeken en te vinden bij onze
plaatselijke partners. “Dankzij hen kunnen we dit cultuurseizoen in Boom realiseren. Cultuur is en blijft broodnodig.
Trek een warme winterjas aan en laat wind noch regen je tegenhouden, om een avond op stap te gaan. Tot op een van
onze activiteiten”.

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
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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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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