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Voor een 
duurzaam en bruisend 
Boortmeerbeek.
»

BOORTMEERBEEK



Een open 
bestuur ten 
dienste van de 
inwoners.
»
Communicatie en dialoog zijn enorm 
belangrijk in de moderne 
maatschappij. Wij vinden dat er op een 
open en duidelijke manier 
gecommuniceerd moet worden door 
de gemeente, en dit vooral ook 
proactief. 

Alvorens grote veranderingen of 
werken door te voeren is het van groot 
belang om de dialoog aan te gaan met 
de betrokken partijen. Een 
gezamenlijk gedragen oplossing is in 
ieders belang.



Het is tijd om 
te kiezen voor 
oplossingen. 
»
We leven in een periode van kansen en 
opportuniteiten, van nieuwe oplossingen voor 
oude problemen. Het is tijd om werk te maken 
van een betrokken samenleving met een 
geëngageerde politiek van en voor de mensen.

CD&V gaat resoluut voor die én-én-
samenleving, die het beste bundelt van alle 
mensen met de goeie wil om vooruit te gaan. 
Het is tijd om niet meer te moeten kiezen 
tussen links of rechts, tussen twijfel of 
extremen. Het is tijd voor de weg vooruit. 
Waarop mensen het beste van zichzelf delen 
om samen verder te geraken. Meer WIJ, voor 
een sterker ik. Dat is de kracht van het centrum.

Wij hebben zeer veel met de inwoners van 
Boortmeerbeek gepraat: mensen uit onze 
eigen straat, mensen uit de bedrijfswereld, uit 
het verenigingsleven, ... Het is op basis van die 
dialoog dat wij een toekomstvisie uitgebouwd 
hebben voor onze gemeente. 

www.cdenvboortmeerbeek.be



Boortmeerbeek Ademt

Wij willen inzetten op duurzame woonruimtes op maat van 
en voor de mensen. Bij nieuwe woonwijken moet 
leefkwaliteit en een gezellige buurt primeren. Dit kan door 
telkens een plein te integreren waarop je de hele buurt 
samenbrengt.
 
Verder is het belangrijk om een goed ecologisch plan uit te 
werken om de prachtige biodiversiteit die onze gemeente 
rijk is te behouden en zelfs nog verder uit te breiden.

Boortmeerbeek Beweegt

Wij willen inzetten op een optimale verkeersveiligheid via 
goed liggende fiets- en voetpaden en voldoende snel 
uitgevoerde werken. CD&V trekt de kaart van Koning Fiets, 
doch weert de auto niet compleet uit onze gemeente.
 
Het moet mogelijk zijn voor onze kinderen om van eender 
waar in de gemeente op een veilige manier aan de 
schoolpoort te geraken, via een infrastructuur maximaal 
afgescheiden van het autoverkeer. Hiervoor kan gebruik 
gemaakt worden van het uitgebreide "trage wegen"-netwerk 
dat onze gemeente rijk is. 



Boortmeerbeek Onderneemt

Wij willen erop inzetten om Boortmeerbeek om te vormen 
van een doorrijgemeente naar een gezellige stopplaats door 
de vele troeven echt en zeer actief uit te spelen en daarbij 
ook persoonlijk initiatief sterk aan te moedigen.
 
Op toeristisch vlak zien wij een pak mogelijkheden via 
dewelke de natuurpracht van Boortmeerbeek op de kaart kan 
gezet worden om zo een extra impuls te geven aan onze 
lokale handelaars en horeca.
 
De gemeente moet ook actief een rol gaan spelen in de 
ondersteuning van mensen of handelaars die nieuwe 
initiatieven opstarten. Het is belangrijk dat onze inwoners 
een makkelijk aanspreekpunt hebben voor al hun vragen.

Boortmeerbeek Verbindt

Wij willen mensen optimaal activeren om buiten te komen 
en daarbij streven naar een goed activiteitenaanbod om 
Boortmeerbeek om te vormen naar een bruisende 
gemeente, waar het niet allleen rustig wonen is maar waar 
er ook een (h)echte actieve gemeenschap is. 

Als gemeente is het nodig om je beschikbare ruimten en 
middelen in kaart te brengen en vervolgens een plan op te 
stellen om deze optimaal te gebruiken. Samenwerking 
tussen verschillende verenigingen kan gestimuleerd en 
ondersteund worden, waardoor met verenigde krachten 
meer gerealiseerd kan worden. 

In tijden van sociale media is het noodzakelijk om mensen 
te stimuleren terug meer buiten te komen en het direct 
contact met de buren te vergroten. Als er in de buurt een 
pleintje ligt waar het gezellig vertoeven is, wordt deze 
drempel automatisch een pak verlaagd. Door soms kleine 
eenvoudige ingrepen, kan dit in elke buurt een grote impact 
hebben.



Waarom een kartel CD&V-Groen?

Beide partijen zijn van oordeel dat het de bedoeling moet 
zijn om over onze partijgrenzen heen vooral naar buiten te 
komen met een ploeg van sterke mensen die vooruit willen 
met deze gemeente. Boortmeerbeek is een heel gezellige 
gemeente, met een enorm potentieel aan troeven die 
momenteel veel te weinig uitgespeeld worden.

Met verenigde krachten willen wij zo de Boortmeerbekenaar 
een mooi alternatief bieden om onze gemeente op weg te 
zetten naar een duurzaam en bruisend Boortmeerbeek.

Wat na de verkiezingen?

Het is niet de bedoeling dat er één grote partij gevormd 
wordt. Het mooie aan deze samenwerking is dat we mekaars 
ideeën op deze manier kunnen challengen om zo de kwaliteit 
van onze toekomstvisie voor de gemeente te versterken en 
vooral te denken in het belang van onze inwoners. Uiteraard 
zal er ook na de campagne verder zeer nauw samengewerkt 
worden.

Onze mensen
midden de mensen
» www.cdenvboortmeerbeek.be

Boortmeerbeek - gemeente in Vlaams-Brabant.

Wat de bekommernissen 
zijn in Boortmeerbeek, 
vinden wij van groot 
belang.
» 
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Groene halte, bruisende buurten

CD&V wil onze gezellige dorpskernen, onze lokale 
handel en horeca, de prachtige natuur die overal vlakbij 
is en de goede bereikbaarheid van Boortmeerbeek 
optimaal op de kaart zetten. Dit willen we doen door 
van Boortmeerbeek een ‘Groene Halte’ te maken! 
Groene haltes zijn knooppunten van het openbaar 
vervoer waar georganiseerde wandelingen in de natuur 
of langs historisch erfgoed vertrekken of toekomen. 

Voor het bepalen en invullen van de wandelingen gaan 
we op zoek naar de bijzondere en allermooiste plekjes 
van de Boortmeerbekenaar om op deze manier het 
wandeltraject mee vorm  te geven. Ken jij zo'n plaats?  
Stuur ze alvast door via mail of onze Facebook-pagina.

Dit ‘Groene halte’ initiatief van CD&V is een concreet 
voorbeeld hoe de campagne-elementen uit haar 
Klavertje Vier (Ademen, Bewegen, Ondernemen en 
Verbinden) zijn uitgewerkt en gebundeld, en hoe dit 
zich meteen vertaalt in de weg vooruit voor 
Boortmeerbeek en haar bewoners!

Stap je mee?

Heb je zin om mee te werken? Wil je van 
Boortmeerbeek een nog betere plek maken? Heb jij het 
ultieme idee om een gezellige duurzame buurt te 
vormen? Geef je dan op, stap mee op de weg vooruit.

contact@cdenvboortmeerbeek.be

Samen naar een 
bruisend en duurzaam 
Boortmeerbeek
» 




