
een gemeente op 
mensenmaat

kom op voor

⊲ wat leeft er in Boom? 

825 Bomenaars gaven 

hun mening

⊲ wat stelt de Pvda 

voor rond armoede, 

welzijn en groene 

gemeente?



Boom is het hart van de Rupelstreek. Het ligt 
middenin prachtige natuurgebieden aan de rand 

van de rivier. De Rode Rupel, zo is de streek bekend. 
De gemeente heeft een traditie van strijd voor sociale 
rechten en daar wil PVDA Boom bij aanknopen.
 
Wat als Boom een gemeente zonder armoede was. 

Met een levendig centrum. Met zwemgelegenheid 
voor jong en oud in het openbaar zwembad. Met 
behoud van de mooie natuur in de Schorre. 
Met gezonde lucht, mooie fietspaden en goed 

openbaar vervoer. 

Het zijn niet alleen onze dromen.  
Het zijn de dromen van meer dan 800 Bomenaars met 
wie we in gesprek gingen. De afgelopen maanden 
trokken we van deur tot deur in alle wijken. We vroe-
gen wat er anders moet en wat er beter kan in Boom. 
Dat is democratie. Dat is wat mensen willen.
 
Ons programma komt dus van de Bomenaars zelf. 
Samen met jullie willen we ervoor gaan. De PVDA is dé 
sociale oppositie van Boom. Die stem van de gewone 
mens, de stem van onderuit, willen wij vanaf 2018 ook 
in de gemeenteraad brengen!

Pvda Boom Komt oP voor  
een gemeente oP mensenmaat

Rudy Van Rompaey 
LijSttRekkeR PVDA BOOM



open Riolen. iets uit de middeleeuwen dacht je? Ze bestaan Vandaag in boom en blijVen al 
Veel te lang onopgelost. anno 2018 Zijn eR minstens twee open Riolen in de bassinstRaat 
en op noeVeRen. boVendien woRden de huiZen in de bassinstRaat omgeVen dooR afgedank-
te fabRieksgebouwen met asbest golfplaten als dakbedekking.

“Open riolen, 
ik vind dat niet 
meer van deze 
tijd. Het is echt 

geen pretje als afvalwater 
en beerputwater in een 
beek achter je huis lopen. 
Bij zware regen stijgt het 
vuile water tot in je ve-
randa, bij warm weer is de 
geur niet te harden.”

geen oPen riolen in Boom 

buurtnieuws

EEn buis voor hEt 
gEmEEntEbEstuur 

Middeleeuwse toestanden in de 
gemeente van Tomorrowland? Dat kan 
natuurlijk niet. Ze oplossen is een kwes-
tie van prioriteit. Hoe belangrijk vindt 
het gemeentebestuur de volksgezond-
heid van al zijn inwoners? Zolang er in 
Boom open riolen zijn, krijgt de Boomse 
burgemeester van de PVDA- 
afdeling een (riool)buis!

Het Boomse gemeentebestuur 
is al lang op de hoogte van de 

open riolering en het gevaar dat ze 
meebrengt voor de volksgezond-
heid. Denk maar aan de ratten-
plaag. Maar tot op heden wordt 
er niets aan gedaan. integendeel, 
de verantwoordelijkheid wordt 
afgeketst en de bewoners wor-
den op hoge kosten gejaagd. Wij 
vinden dat de gezondheid van de 
Bomenaar moet voorgaan. Daarom 
brachten we het probleem in de 
pers. en we zijn van plan om door 
te gaan tot er een oplossing komt. 

CHRiStiAne DOMS



🔒

geef armoede  
geen Kans 

Armoede terugdringen, het kan en het is hoognodig. De 
kinderarmoede in Boom is met 39 procent het hoogste in 

Vlaanderen. De armoede aanpakken staat bij de Bomenaar 
met stip op nummer één. Maar het bestuur zadelt ons op met 
een zware schuldenlast en een onrechtvaardig belastingbeleid. 
iedere Bomenaar, rijk of arm, betaalde tot voor kort jaarlijks 65 
euro – vroeger zelfs 124 euro – extra gemeentebelasting.

een tOtAALPAkket iS nODig
Om de armoede in onze gemeente aan te pakken is een totaal-
pakket aan maatregelen nodig. Zowel op federaal, Vlaams als 
op gemeentelijk niveau. De PVDA zorgde reeds voor de afschaf-
fing van de turteltaks. Voor Boom willen we betaalbare wonin-
gen, een gratis containerpark, goedkopere vuilzakken en minder 
belasting op water. We willen de inkomsten die de gemeente 
ontvangt van tomorrowland investeren in de Bomenaars.

indy VeRdient 
een toekomst 

eén op de drie Boomse kinderen groeit op in armoede.  
Het gaat niet enkel om generatiearmoede, alleenstaande 
moeders of mensen die geen werk vinden. Door een zwaar 
ongeluk in 2014, verviel het gezin van indy in armoede. 
Alles moesten ze zelf uitzoeken. Schaamteloos werden 
herinneringskosten en deurwaarders aangerekend. Dat moet 
aangepakt worden. elk kind heeft recht op een toekomst.

“Gelukkig is er Welzijnsschakel 
die ons door een moeilijke 
periode heeft geholpen. Want één 
tegenslag zoals onverwacht je job 
verliezen kan ervoor zorgen dat je 
het niet meer redt met een gezin 
van twee kindjes.”

saRah aeRts



⌂

doe het oPenluCht-
zwemBad weer oPen

Als het over welzijn gaat springt één grote prioriteit eruit 
voor de Bomenaar: het zwembad moet terug open 

voor het publiek. Zwemmen is goed voor de gezondheid, 
leuk als ontspanning en het zwembad is een uitgelezen 
ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Wij WiLLen OnS ZWeMBAD teRug OPen!
Boom had twee zwembaden, nu allebei gesloten wegens niet 
rendabel. Het overdekt zwembad is overgedragen aan de privé. 
gevolg: zwemmen is er peperduur. Vroeger kon je een hele 
zomer lang genieten van het openluchtzwembad. Vandaag is 
het gedaan met dat laagdrempelig en voor iedereen bereikbaar 
vakantieplezier. gelukkig zijn er nog de ijsberen die het 
zwembad minimaal open houden. De gemeente moet opnieuw 
investeren in het openluchtzwembad zodat iedereen er de hele 
zomer kan van genieten. Samen met de Bomenaar maken we 
van de heropening van het zwembad een prioriteit.

sleutels weeR  
in handen

Door de Boomse zwembaden in privéhanden te geven, gaf 
het gemeentebestuur de sleutels uit handen om jongeren én 
ouderen dicht bij huis toegankelijk zwemplezier te gunnen.  
De gemeente moet haar verantwoordelijkheid opnemen.  
investeren in een gezonde en laagdrempelige ontspannings-  
en ontmoetingsmogelijkheid voor haar inwoners.

“Het openluchtzwembad 
maakt de zomermaanden zo 
veel leuker. Het zwembad 
is ook een toffe sociale 
ontmoetingsplaats.”

baRRy dilho 



‘De PVDA sluit zich aan bij al  
wie zich inzet voor het behoud 
van de kleiputten. Wij willen  
dit natuurgebied redden!’

noRa offecieRs

zorg voor  
een gezond milieu

een gezonde leefomgeving, daar heeft toch iedereen recht 
op? Boom heeft grote troeven. Het prachtige natuurgebied 

van de Schorre en de ligging langs de Rupel. Maar de 
gemeente wordt doormidden gesneden door de A12 en de 
kleiputten dreigen dichtgegooid te worden.

SCHORRe 2 ALS gROene LOng,  
geen StORt VAn OOSteRWeeL
De kleiputten tussen Boom en Rumst zijn een voormalig asbest- 
en huisvuilstort van Antwerpen. Ze moeten gesaneerd worden. 
De buurtbewoners, wandelaars en verschillende organisaties 
willen een sanering met behoud van het reliëf. De provincie 
wil een sanering van vóór de kleiwinning met grond van 
Oosterweel. We mogen onze kleiputten niet laten dicht saneren, 
anders gaat er kostbare fauna en flora verloren én een stukje 
industrieel erfgoed als kleibakkersgemeente.

laat ons niet stikken!

Onze gemeente wordt in twee gescheurd door de A12. Het 
verkeer op de A12 zorgt voor fijn stof en lawaaihinder. PVDA 
Boom roept op om de A12 te overkappen. Op de overkapping 
komt ruimte vrij voor een rechtstreekse sneltram naar 
Antwerpen. Ook de waterbus willen we doortrekken tot Boom. 
Zo kan heel wat huidig autoverkeer opgevangen worden door 
openbaar vervoer.



wat is pvda?

EEN GEMEENTE 

OP MENSENMAAT
KIES PARTIJ VOOR
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MEETELT

ZORG DAT ELKE
BOMENAAR
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GEMEENTE OP 

MENSENMAAT

pvda.be

GEMEENTE OP 

MENSENMAAT

HET VERKEERHAAL 

UIT DE KNOOP
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ARMOEDEGEEF
GEEN KANS

GEMEENTE OP 

MENSENMAAT
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Bestel je raamaffiche op  
www.boom.pvda.be, mail naar 
boom@pvda.be of bel naar  
0495 71 82 78 . 
Wij bezorgen het bij jou thuis.

maaK zelf mee 
de Pvda BeKend

versterK de Pvda

we heBBen jouw 
steun nodig

soCiaal reChtvaardig aCtief
⊲ Wij gaan voor een sociaal, 

gezond, levendig en liefdevol 
Boom met inspraak voor jou. 

⊲ Een sociale politiek vertrekt 
van de mensen zelf. Wij gingen 
in dialoog met meer dan 825 
Bomenaars. Samen met jou 
gaan we voor een gemeente op 
mensenmaat. 

⊲ Wij kunnen niet tegen onrecht. 
Dan komen wij in actie! Bij 
ons geen graaiers maar enkel 
mensen die samen strijden voor 
een  rechtvaardiger en eerlijker 
gemeentebeleid.

⊲ De PVDA pleit voor een 
miljonairstaks of vermogensbe-
lasting. Zo dragen de sterkste 
schouders de zwaarste lasten. 
Dat is een kwestie van recht-
vaardigheid. 

⊲ We voeren actie om onze rech-
ten te laten gelden. Zo voeren 
we momenteel actie totdat 
het gemeentebestuur de open 
riolen in Boom effectief aanpakt 

⊲ Onlangs gingen we door weer 
en wind langs alle Boomse 
straten om de mening van de 
Bomenaar te vragen. Je ziet ons 
niet alleen vlak voor de verkie-
zingen. Ook na de verkiezingen 
blijven wij actief.

De PVDA zit in de lift.  
neem ook een lidkaart (€ 20/jaar).
Sms ‘lid’ + je naam en adres naar  
0492 775 007. Word lid met één klik op
boom.pvda.be/lidworden.  
Of mail naar boom@pvda.be.

geef 5 of 10 euro steun op  
rekeningnummer Be05 0011 1514 8675 
Steunfonds PVDA, M. Lemonnierlaan 171, 
1000 Brussel
Of ga naar pvda.be/steun

Op de hoogte blijven van PVDA-nieuws? 
Whatsapp “voornaam naam postcode”  
naar 0484 28 16 15



www.manifi esta.be

PENGUINS OF 
THE WORLDUNITE

2018

8&9 SEPT.
BREDENE AAN ZEE
STAF VERSLUYS-CENTRUM

ASIAN DUB FOUNDATION ★ CHILLA ★ 
LA PEGATINA ★ RED ZEBRA ★ BARBARA DEX ★ 
MC LILY ★ RAYMOND VAN HET GROENEWOUD ★ 
JAN DE SMET, NELE PAELINCK & 2 CENTIMETERS

PABLO ALLENDE ★ OMAR BARGHOUTI ★ 
KRISTIEN HEMMERECHTS ★ PETER MERTENS ★ 
JEANNE DEVOS ★ RAOUL HEDEBOUW ★ 
JEAN PASCAL VAN YPERSELE ★ ICO MALY

FEEST VAN DE 

SOLIDARITEIT

VriJDAg 18 mei 19.30u
Jouw gedacht in  
de spotlights
FEESTPAlEiS,  
COlOnEl SilVErTOPSTrAAT 13
boom
kOM LuiSteRen nAAR De ReSuLtAten VAn  
De gROte BeVRAging Bij 825 BOMenAARS  
en nAAR De VOORSteLLen VAn PVDA BOOM  
VOOR De geMeente VAn MORgen.

 

ZATErDAg 23 Juni 17.00u
pVda kick-off en barbecue 
KruiSKEnSlEi 62
boom

ZATErDAg 22 september 17.00u
VerkiezingsetentJe pVda boom  
PArOCHiEZAAl
boom

agenda
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