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DE OMROEPER

Beste Lierenaars en Hooiktenaars
Het coronavirus heeft ons in zijn greep. We hebben er op een 
of andere manier allemaal mee te maken. We moeten met 
z’n allen verplicht thuisblijven. Sommigen onder ons zijn 
misschien zelfs besmet of liggen in het ziekenhuis.

In de eerste plaats gaat mijn oprechte dank en waardering  
uit naar onze helden in de zorgsector, ziekenhuizen,  
woonzorgcentra, thuisverpleging. Onze zorgverleners  
staan onder immense druk en kunnen niet genoeg  
bedankt worden.

Nog even volhouden
Het is van cruciaal belang dat we de opgelegde maatregelen 
zo goed mogelijk opvolgen. Dat is de snelste manier om 
terug te keren naar een normaal leven. Het is absoluut niet 
gemakkelijk en het zal nog even duren, maar we moeten 
door deze turbulente periode.

Ook voor de stad Lier zijn de huidige omstandigheden 
bijzonder moeilijk. Toch is het mijn plicht als burgemeester 
om de maatregelen zoveel mogelijk te doen toepassen. De 
stadsdiensten blijven draaien voor onze 36.000 klanten. We 
namen al heel wat steunmaatregelen voor de inwoners. Ook 
bedrijven, handelaars, horeca en minderbedeelden kunnen 
op onze hulp rekenen in deze donkere dagen.

Ten slotte wil ik ook alle vrijwilligers en spontane initiatie-
ven bedanken. Iedereen slaat de handen in elkaar om dat 
verdomde coronavirus te bestrijden. Dat is hartverwarmend.

Beste medeburgers, doe zo voort. Hoe beter we  
de maatregelen opvolgen, hoe sneller we ze ook  
opnieuw kunnen afbouwen. Dan hebben we  
binnenkort onze bruisende stad, ons aller  
Lierke Plezierke, terug. Bedankt!

Uw burgemeester, Frank Boogaerts

Annemie Goris,  
schepen van  

Sociale Zaken

Stad Lier doet haar duit in het zakje
tegen Corona

 

BON 25
euro

Lierse centrumbon

Centrumbon voor alleCentrumbon voor alle  
gezinnen (25€) en gezinnen (25€) en 
alleenstaanden (10€) als alleenstaanden (10€) als 
steun voor horeca en steun voor horeca en 
winkelwinkelss

Kwijtschelden van Kwijtschelden van 
terrasbelasting en terrasbelasting en 
marktrechten tijdens marktrechten tijdens 
sluitingsluiting

Geen huur voor vrijetijds- Geen huur voor vrijetijds- 
en sportinfrastructuuren sportinfrastructuur

TTijdelijk opschorten ijdelijk opschorten 
bedrijfsbelasting en bedrijfsbelasting en 
gemeentebelastinggemeentebelasting
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Centrumbon en horecasteun geven handelaars duwtje in de rug
“Corona is ook een flinke opdoffer voor onze Lierse bedrijven”, 
vertelt Rik Verwaest. “Vooral de horeca en winkels zijn in het 
hart geraakt. Maar gezondheid heeft uiteraard voorrang op het 
financiële aspect. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat 
Lier ook na deze crisis een bruisende stad blijft.”

De stad Lier deed al heel wat inspanningen ten voordele van de 
lokale handelaars: terrasbelastingen, marktrechten en huur van 
cafés werden kwijtgescholden, bedrijfsbelastingen uitgesteld.  
Binnenkort valt er ook een zogenaamde ‘centrumbon’ in uw  
brievenbus. Die kan u besteden bij meer dan 130 Lierse en 
Hooiktse zaken.

“We hebben de steun van onze inwoners momenteel hard nodig. 
Meer dan ooit is de boodschap: koop lokaal. Laat de grote  
internetbedrijven links liggen en help onze lokale handelaars 
door deze zware periode.”

Wilt u hen nu al steunen?  
Via shoppeninlier.be kunt u winkelen  
bij onze handelaars of bij de horeca  
een afhaalmaaltijd bestellen.

Rik Verwaest, schepen van  
Lokale Economie

Het coronavirus zet ook op sociaal vlak alles op zijn kop. De meest kwetsbare groepen dreigen geïsoleerd te geraken.  
Daarom nam het stadsbestuur een aantal initiatieven:

Stadsbestuur lanceert verschillende zorginitiatieven

Wij gaan voor 
zorgbehoevenden 
naar de winkel, 
zodat ze geen 
risico lopen op 
besmetting.

Boodschappen-
dienst 

Dankzij de lijn 
krijgt iedereen de 
kans om zijn of 
haar hart eens te 
luchten. 

De babbellijn

Dienstencentrum 
‘Het Schoppeke’ 
is voortaan het 
centraal punt voor 
zelfgemaakte 
mondmaskers.

Mondmaskers

Op die manier  
kunnen ouderen 
laten weten hoe 
het met hen gaat 
en of ze eventueel 
hulp nodig hebben.

Bellen naar alle 
75-plussers

Het stadsbestuur 
zorgt voor speel- 
en leertasjes voor 
maatschappelijk 
kwetsbare  
kinderen.

Ondersteuning 
kwetsbare  
gezinnen

Dankzij verschil-
lende spontane 
initiatieven, konden 
we heel wat 
laptops aan onze 
scholen schenken.

Laptops voor 
scholen

Een mondmasker  
voor elke inwoner
In crisistijd tellen geen woorden, maar daden. Omdat de  
federale overheid treuzelde om mondmaskers aan de  
burgers te bezorgen, zorgt het stadsbestuur daar zelf voor.

We bestelden herbruikbare en hoogwaardige mondmaskers 
bij een betrouwbaar Liers bedrijf. Zodra ze geleverd zijn, 
verdelen we ze onder alle Lierenaars en Hooiktenaars ouder 
dan 12 jaar. Met een mondmasker bescherm je jezelf en je 
omgeving. Draag het zeker op drukke plaatsen, in winkels 
of bij personen met verhoogd risico.
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Ook in crisistijd denkt het stadsbestuur aan de toekomst:
•  Voor de jeugdwerking van KVK Hooikt wordt er binnenkort een kunstgrasveld 

aangelegd. Zo kunnen alle jeugdspelertjes van de club het hele jaar door in de 
beste omstandigheden trainen.

•  Onze jeugdbewegingen krijgen financiële steun  
voor het (ver)bouwen van hun lokalen. Zo zorgen  
we voor veilige en moderne lokalen voor meer  
dan duizend jongeren in Lier en Hooikt.

Wist je dat...

 KVK Hooikt telt in totaal zo’n 250 jeugdspelers.

we investeren in onze jeugd?

Dirk Frans 
gemeenteraadslid

Marc De Keulenaer 
Lid BSCD

Terwijl het gewone leven grotendeels stillag, werkten 
de stadsdiensten en aannemers door. De kasseien  
op de Grote Markt liggen nu rotsvast. Een dure  
blunder van tien jaar geleden is eindelijk weggewerkt. 
Ook het hekwerk van het stadhuis is in zijn volle 
glorie hersteld.

Winkels die geopend bleven tijdens de lockdown, kregen 
van de stad een veiligheidsscherm. Zo kunnen zij klanten 
ontvangen en is iedereen volledig beschermd. Ook aan de 
artsen en apothekers werd gedacht.

we onze handelaars beschermen?

we doorwerken in crisistijd?

we voor extra mondmaskers zorgen?

Ons raadslid en toekomstig schepen Ilse Lambrechts kon dankzij haar internationale 
contacten een groot aantal mondmaskers verkrijgen. Die schonk ze aan ons  
stadspersoneel, de politie en het ziekenhuis. Een meer dan verdiend dankjewel  
voor hun harde werk in deze zware tijden.

 Ilse overhandigt de eerste 
lading mondmaskers aan  
burgemeester Frank Boogaerts.

3



De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

012095


