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LIER & KONINGSHOOIKT
De Omroeper
‘Wat brengt de kracht van verandering in Lier?’ Die vraag kregen we al
vaak. Want van de N-VA werd veel
verwacht na onze grote verkiezingsoverwinning. De sterke meerjarenbegroting bewijst nu dat de
Lierenaars en Hooiktenaars ons toen
terecht het vertrouwen schonken.

Het stadsbestuur maakt
ruimte voor nieuwe initiatieven,
om Lier en Koningshooikt
te doen bloeien.

Zes jaar verandering
EVENWICHTIG MEERJARENPLAN VOOR LIER EN HOOIKT

FRANK
BOOGAERTS
Burgemeester

LUCIEN
HERIJGERS
schepen

ANJA
DE WIT
schepen

RIK
VERWAEST
schepen

RIK
PETS
schepen

BERT
WOLLANTS
schepen

De meerjarenbegroting is voor onze
stad van enorm belang. Ze bevat al
onze plannen voor de komende zes
jaar. Ook het financiële plaatje moest
kloppen. Een hele uitdaging, gezien
de enorme schuldenberg van 82 miljoen euro die we erfden.

V.U.: Toon Vaessens - Kromme Ham 89 - 2500 Lier - lier@n-va.be

BEGROTING HEEFT OOG
VOOR HET BELANGRIJKE
Vandaag weet heel Lier dat we deze
aartsmoeilijke opdracht tot een goed
einde brachten. Onze meerjarenbegroting staat als een huis:
1. De belastingen stijgen niet
2. De schuldenberg daalt
3. Meer geld voor wat belangrijk is:
straten, fietspaden, groen, sportruimte…
Dat laatste hebt u goed gelezen: wij
geven meer geld aan wegenonderhoud of aanleg van fietspaden dan de
vorige coalitie. Hoe speelden we dat
klaar, ondanks die schuldenberg? En
wat zal er allemaal gebeuren met die
extra centen? Dat leest u op de binnenbladzijden.

www.n-va.be/lier

BURGEMEESTER PAREERT
PROBLEEMLOOS KRITIEK VAN
OPPOSITIE
Meer investeren met minder geld,
zonder belastingverhoging. Een mooi
resultaat! Maar voor sommigen is het
nooit genoeg. De oppositie, met de
verantwoordelijken voor de schuldenberg op kop, blonk uit in zurige
kritiek. Burgemeester Frank
Boogaerts vroeg hen daarom op de
man af: “Hoe zouden jullie dit oplossen? Hoe zouden jullie de schuldenberg aanpakken? Zeg maar waar
jullie zouden besparen of anders
welke belastingen jullie willen verhogen.” Het bleef ijzig stil. Kritiek

geven is blijkbaar makkelijker dan
oplossingen vinden. Net zoals schulden maken makkelijker is dan ze te
betalen.

N-VA INVESTEERT IN LIER EN
KONINGSHOOIKT
De Lierenaars en Hooiktenaars
mogen tot 2018 op beide oren slapen.
De N-VA heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Onze stadskas
raakt weer gezond en intussen wordt
er volop geïnvesteerd. Binnen vijf jaar
zal iedereen weten wat de kracht van
verandering écht betekent voor Lier
en Koningshooikt!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Digitale kaart met geplande werken
toont Lierenaar waar het verandert
De goedkeuring van de meerjarenplanning was het startschot voor het Lierse
stadsbestuur om haar ambitieuze maar realistische plannen te beginnen realiseren. “Er staan in Lier en Hooikt heel wat openbare werken op stapel de komende zes jaar. Als schepen van Mobiliteit en Openbare
Werken wil ik de burgers daar zo transparant mogelijk over informeren”, stelt
N-VA-schepen Bert Wollants. “Dankzij deze digitale en interactieve kaart kan
iedereen zien wat er in zijn of haar buurt op stapel staat.”
Met icoontjes worden de plannen op de kaart aangeduid. Met één muisklik
verschijnt een beschrijving van de geplande werken en hun kostprijs.
Zo zie je meteen dat een heel pak fietspaden wordt aangepakt, aangeduid
door het blauwe verkeersbord. Ook de heraanleg van een aantal verkommerde straten en wegen staat op het programma. Deze worden aangeduid
door het icoon van de stenen. De groene icoontjes bewijzen dat ook het groen
in de stad de nodige aandacht krijgt.
Wie een vollediger overzicht wil krijgen van de geplande investeringen kan de
kaart via deze link bekijken: www.bertwollants.be/lierinvesteert
FIETSINFRASTRUCTUUR:
Fietspaden Antwerpsesteenweg, Aarschotsesteenweg ,Kesselsesteenweg, Putsesteenweg,
fiets-o-strade Lier-Heist-op-den-Berg, fiets-o-strade Lier Herentals
VERKEERSVEILIGHEID:
Snelheidsremmende maatregelen in beekstraat, hagenbroeksesteenweg, …
STRATEN:
Uitbreiding parking De Mol, Sander De Vosstraat, Leliënlei (zuidkant), Kannunik Davidlaan,
Begijnhofstraat, Leike, Senthout,
GROEN:
Binnengebied keysershof, tuin Den Bril, tuin SAMWD, stadsrand- en speelbos ouderijstraat, …

lier@n-va.be

www.n-va.be/lier

De kracht van verandering: besparen in plaats van belasten!
De meerjarenbegroting staat als een huis. Inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. En dat ondanks een nog af te betalen
schuldenberg van 82 miljoen. Onze opdracht was dus niet min:
een gat van maar liefst 5 miljoen euro
per jaar dichten!
De N-VA koos ervoor om in de eerste
plaats te besparen, in plaats van de Lierenaars en Hooiktenaars te belasten. Geen
onlogische pestbelastingen of een wildgroei aan taksen dus.
ANJA DE WIT
De cijfers zijn overduidelijk: maar liefst
Schepen van Financiën
78% van die vijf miljoen halen we uit besparingen. Amper 22% komt uit nieuwe inkomsten.
De nevenstaande grafieken tonen dat glashelder aan.

Stadsbestuur investeert in winkelstad Lier
Lier staat van oudsher bekend als
een aangename en gastvrije winkelstad. Met haar vlotte bereikbaarheid
en een divers aanbod heeft onze
stad heel wat troeven. Dankzij de
bruisende horeca, de zaterdagse
markt en de vele bezienswaardigheden is elk bezoek aan ‘Lierke
Plezierke’ bovendien een beleving
op zich. Maar er is werk aan de
winkel, zegt schepen van Lokale
Economie Lucien Herijgers.
De winkelas in het hart van Lier staat
onder zware druk. Kleine handelaars
krijgen zware concurrentie van grote
ketens aan de uitvalswegen. Ook omliggende steden snoepen bezoekers
af. Veel shoppers zijn afgehaakt tijdens de Knip en de langdurige werken in het centrum. Er moet dus iets
gebeuren.

De N-VA was al lang vragende partij
om het roer om te gooien en van Lier
weer een bloeiende winkelstad te
maken. Nu maken we die beloftes
waar. De voorbije maanden gebeurde
er al heel wat. Zo kwam er extra parking aan de Gasthuisvest, het
Keysershof, het KTA en op de
Dungelhoef. Ook aan de Mol komen
er heel wat plaatsen bij. Maar het
belangrijkste komt nog.
“Tot nu toe waren er erg weinig middelen voor het winkelbeleid in Lier.
De N-VA heeft daarom een stevige
inspanning afgedwongen”, verklaart
schepen Lucien Herijgers. “Het budget ter ondersteuning van Lier als
winkelstad wordt vervijfvoudigd.
Met 100 000 euro per jaar kunnen we
echt het tij keren. We gaan volop promotie voeren in binnen- en buiten-

Schepen
LUCIEN HERIJGERS:
'Lier Winkelplezier':
binnenkort niet alleen
een slogan, maar realiteit!

land, commerciële acties uitwerken,
de handelaars ondersteunen… Daar
komt nog eens de 15 000 euro subsidie bovenop van Vlaanderen, waarmee we een systeem van Lierse
geschenkbonnen in de binnenstad
uitwerken.”

Stadhuis wordt toeristisch visitekaartje Schoon Lier
Ons stadhuis is één van de mooiste
van het land. Sinds de gemeenteraad naar de Dungelhoeff verhuisde,
stond het echter leeg. Voor schepen
van Toerisme en Erfgoed
Rik Verwaest een buitenkans.
“Met 30 000 toeristen per jaar uit de
hele wereld is Schoon Lier nog altijd
een trekpleister”, zegt hij. “Maar actie
is dringend nodig,
Met 30 000 toeristen per jaar uit de
want andere Vlaamse
hele wereld is Schoon Lier nog altijd
steden steken ons
voorbij. Alles begint
trekpleister - Rik Verwaest

lier@n-va.be

bij het toeristisch kantoor, het ‘visitekaartje’ van de stad. Al jaar en dag
ontvangen we bezoekers in de
krappe, donkere kelder van het stadhuis. Dat is te gek voor woorden nu
er boven een prachtige zaal leegstaat.
Dit is de ideale oplossing: pal in het
midden van de stad, op een magnifieke locatie.”
De voormalige gemeenteraadszaal
omtoveren in een modern toeristisch
loket: dat is dé uitdaging voor de komende jaren. We maken er werk van!

Groen investeren:
goed voor milieu en stadskas
1. Energie besparen =
geld besparen

BERT WOLLANTS doet zijn
‘groene’ boekje open.

De komende jaren kiest het stadsbestuur volop voor ‘groene’ investeringen. Op die manier wordt Lier
een stuk groener en schoner. Tegelijkertijd spaart milieuvriendelijk
beleid heel wat belastinggeld uit.
Schepen voor Openbare Ruimte
Bert Wollants doet zijn ‘groene
boekje’ open.

De komende jaren vervangen we heel
wat verouderde stookinstallaties in
stadsgebouwen door zuinigere modellen. Ook de openbare verlichting
van de Binnennete en heel wat straten wordt vernieuwd, zodat die heel
wat spaarzamer werken. Onze elektriciteitsfactuur zal er wel bij varen!

2. Leefmilieu beschermen =
gif uitsparen
Het Lierse groen wordt onderhouden
zonder pesticiden. Zo verdwijnen er
heel wat gif en schadelijke stoffen uit
het leefmilieu. Openbare groenruimte
richten we bovendien ecologisch in.

Zo komt er op kerkhof Kloosterheide
een bloemenweide, speciaal gericht
op de uitstervende bijen. Aanplantingen doen we met inheemse soorten,
die goed zijn voor mens en dier. Ook
zo bespaart de stad heel wat op pesticiden en onderhoud!

3. Groene ruimte = ademruimte
Elk nieuw bouwproject in de stad
wordt voorzien van voldoende groen.
De Vesten aan de Sionsite worden
heraangelegd en verhoogd. Zo krijg
je een uniek zicht op de wijde groene
omgeving. Het binnengebied van het
Keysershof zal worden omgevormd
tot een groene oase. Ook bij de aanleg
van de Dungelhoeff zal heel wat
groene ruimte worden voorzien.

Politiek met een warm hart: N-VA schenkt 2014 euro aan Music for Life
Traditiegetrouw steunt N-VA ‘Music for Life’. Dit jaar
zetten we in op de behandeling van zeldzame ziektes,
zogenoemde ‘weesziektes’. In de provincie Antwerpen liep
de actie van de N-VA ten voordele van de strijd tegen de
verschrikkelijke ziekte MSA (meervoudig systeem atrofie).
N-VA Lier&Koningshooikt hield een collecte onder haar
mandatarissen en bestuursleden. Dat leverde een mooie
som op, die werd bijgespekt tot het symbolische bedrag
van 2014 euro. Kwestie van het jaar 2014 ook mooi in te
zetten.

Het verandert…
Ondanks de besparingen blijft dit
stadsbestuur volop investeren in
deze stad en haar inwoners. Dit is
slechts een kleine greep uit onze
tientallen projecten en werken
voor de komende zes jaar:
4 Spetterende Gummarusfeesten
in 2015.
4 Voor 2,63 miljoen euro nieuwe
fietspaden.
4 Het stadhuis wordt voor 650 000
euro heringericht en gerestaureerd.
4 Er wordt niet gesneden in het
blauw op straat.
4 Verregaande fusie tussen stad en
OCMW.
4 Den Bril gerestaureerd als gemeenschapscentrum.

www.n-va.be/lier

N-VA Lier&Koningshooikt overhandigde haar
cheque aan Kamerfractievoorzitter Jan Jambon.
Die bezorgde ze aan Music for Life.

4 36 % méér budget voor het on-

4 Een multifunctionele sporthal en
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derhoud van wegen, waterlopen
en riolering.
Nieuwe volkstuintjes en groene
binnentuinen in Den Bril en het
Keysershof.
De Kanunnik Davidlaan, Begijnhofstraat, Bles-Kalkovenstraat,
Marnixdreef, Bist, Leliënlei,
Spekkestraat, Leike, Senthout en
Sluislaan worden heraangelegd.
Vernieuwde Vesten aan het
Looks.
Digitaal afleveren van formulieren.
Trapveldjes voor de jeugd in vele
wijken.
Plannen en studies voor heraanleg van de wegen en riolering in
de Schilderswijk, Slenderstraat,
Zevenbergen, …

4
4

4
4
4

voetbalvelden op de Hoge Velden.
Extra parkeerplaatsen aan de
Mol.
Vernieuwing van sporthal de Komeet en de sporthal van Hooikt.
Koningshooikt krijgt eindelijk
zijn veilige fietsverbinding met
Lier via de Aarschotsesteenweg.
Ook op de Antwerpsesteenweg,
Kesselsesteenweg, Putsesteenweg, Zaat en Veemarkt komen
veilige fietspaden.
Een nieuw bedrijventerrein op
Bollaar.
Een extra stadsrandbos en speelbos aan de Ouderijstraat.
De weide van het voormalig
zwembad wordt een familiale
evenementenweide.

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvond.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

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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