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De Omroeper

Een hondenspeelweide  
in hartje Lier
Een plek waar uw trouwe 
viervoeter in alle vrijheid kan 
rennen, spelen en genieten in 
het groen. Daar maakt schepen 
van Dierenwelzijn Rik Pets 
binnenkort werk van in het 
Dungelhoeffpark.

“We zorgen voor een mooie en 
propere hondenweide, met  
speeltuigen op hondenmaat  
en ook met duidelijke sluitings-
uren”, zegt Rik. “Zo bewaren 
we de rust in het park. De rest 
van het park blijft bestemd 
voor wandelaars en de  
spelende jeugd.”

De stad bespaart, u plukt de vruchten
De voorbije zes jaar zette Lier onder impuls van de N-VA financieel orde op zaken. Onze doodzieke stadskas  
werd kerngezond. En dat betekent: minder belastingen voor u.
Dankzij ons zuinige beleid kan de stad nu opnieuw stevig  
investeren. Met maar liefst 60 procent meer middelen gaat de 
schop in de grond. Straten, fiets- en voetpaden, sportruimte …  
we maken er werk van! Ook als Lierse of Hooiktse inwoner  
profiteert u mee van die gevulde stadskas. 

Lagere afvaltaks en gemeentebelasting
“Ons harde werk loont, en dus kunnen we iets teruggeven”, 
zegt burgemeester Frank Boogaerts. “We laten de afvaltaks én 
de algemene gemeentebelasting dalen. Dat doen we met extra 

aandacht voor alleenstaanden en eenoudergezinnen. Zij hebben 
het vaak minder breed. Voor hen daalt de factuur dus het meest. 
Een gezin zal zo, afhankelijk van de samenstelling, jaarlijks tot 
30 euro minder betalen.”

 Burgemeester Frank Boogaerts en 
gemeenteraadslid Ilse Lambrechts 
laten u graag mee genieten van de 
gezonde stadsfinanciën.

 Fractievoorzitter Ann-Sofie 
Van den broeck en Alfons kijken 
al uit naar de hondenspeelweide.

Sociaal restaurant  
krijgt nieuwe stek
Ons sociaal restaurant en de sociale kruidenier verkommerden al 
lang in kleine en verouderde gebouwen. Daar brengt schepen van 
Welzijn Annemie Goris verandering in. De diensten verhuizen in 
september naar het Karthuizershof, midden in het centrum. 

“Het Karthuizershof is vlot bereikbaar, ook voor rolstoelgebruikers. 
Bezoekers zullen er een warme ontvangst krijgen in een grote  
en vernieuwde ruimte”, zegt Annemie verheugd. “Zelfs in een  
welvarende stad als Lier is heel wat verborgen armoede. Die gaat 
vaak hand in hand met vereenzaming. Met het sociaal restaurant 
pakken we beide aan. Bij de kruidenier vinden inwoners die het 
moeilijk hebben gezond en betaalbaar voedsel.”

 Schepen Annemie Goris en bestuursleden Charlotte Schwagten en  
Marc Franquet werken volop aan een warme stad waar iedereen meetelt.

N-VA Lier-Koningshooikt in beeld

 Het stadsbestuur verwelkomde 
onze inwoners op de gesmaakte 
recepties in Lier en Hooikt.

 De nieuwjaarsreceptie van onze afdeling was alweer een succes. 
Voorzitter Toon Vaessens, burgemeester Frank Boogaerts en minister 
Matthias Diependaele spraken de bomvolle zaal toe.

 In november verzamelden onze Jong 
N-VA’ers een mooie som voor Rode 
Neuzen-dag. Met oudjaar trakteerden 
ze de zangertjes in Hooikt.
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LIER

... geniet u binnenkort van nog meer en betere fietssnelwegen 
en veilige lokale fietsverbindingen

... planten we 1,2 miljoen nieuwe bomen 
aan en krijgt onze provincie er 

meer dan 136 hectare 
natuurreservaat bij

... pakken we de files aan:
 we maken eindelijk werk van de 

Oosterweelverbinding en vormen de 
A12 om tot een autosnelweg 
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De Antwerpse steden en 
gemeenten krijgen van de 
Vlaamse Regering 557 
miljoen euro extra om hun 
open ruimte te bewaren, 
de pensioenen te betalen 
en te blijven investeren.

“

De Verandering werkt 
voor Antwerpen
Met de N-VA …

“Een sportieve stad is een gezonde stad”
De voorbije jaren konden de Lierse sporters hun hart al ophalen aan twee gloednieuwe sporthallen. Op dat elan gaat 
het stadsbestuur ook deze bestuursperiode verder:

  Samen met VK Hooikt investeren we in een kunstgrasveld,  
zodat hun jeugdspelers ook in de wintermaanden vlot kunnen trainen.

 De Sportvelden en de minigolf worden heraangelegd.

  De sporthal van Koningshooikt krijgt een nieuw jasje.

 Op de Hoge Velden  komt er een stedelijk jeugdvoetbalcomplex.

 Gemeenteraadslid Dirk Frans en bestuurslid Marc De Keulenaer: 
“Dankzij onze bloeiende sportclubs vinden jong en oud hun gading 
in een enorm aanbod. Mooi dat ons stadsbestuur daar mee zijn 
schouders onder zet!”
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