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De Omroeper

Tien stappen vooruit
De beleidsperiode zit in Lier halfweg. Tijd om een stand van zaken op te 
maken. Want de veranderingen die de N-VA in het stadsbestuur doorvoerde,  
maken het verschil voor u. De voorbije drie jaar zetten we niet één stap  
vooruit, maar minstens tien. In deze speciale editie van ons huis-aan-huisblad 
leest u er alles over!

4. Liers cameraschild voor veiligere stad
9.  Investeringen in bruisend en groen  

Koningshooikt
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5. Liers winkelbeleid valt in de prijzen
10.  Meer Lierke Plezierke op de  

Evenementenweide  en in de Mol

Meer 
geld voor  

verenigingsleven
Lier en Hooikt tellen maar liefst dertien jeugdbewegin-

gen. Samen bezorgen ze elk weekend meer dan duizend 
kinderen de tijd van hun leven. Voor de N-VA verdienen zij 

daarvoor niet alleen een dikke pluim, maar ook een helpen-
de hand. Onze jonge N-VA-schepen van Jeugd Rik Verwaest 
maakte er werk van.
De stad maakt 200 000 euro vrij voor investeringen in jeugdlokalen. 
Dat bedrag wordt verdeeld over negen verenigingen, die lokalen 
bouwen of bestaande lokalen opknappen. Dat is de grootste in-
vestering ooit in onze Lierse en Hooiktse jeugdbewegingen.

Daarnaast lanceerde de stad ook het zwerfvuilproject. Elke 
jeugdbeweging kan een centje bijverdienen door mee 

te werken aan de schoonmaak van straten en par-
ken. Een properdere stad én extra geld voor het 

jeugdwerk, dat is win-win voor iedereen!

Dit 
is nog maar 

het begin. N-VA 
Lier zal ook de komende 

drie jaar grote stappen voor-
waarts zetten om onze stad nog 
mooier, leuker, veiliger, groener 
en gezonder te maken! Wilt u 
meer weten over onze visie 

voor Lier? Surf dan naar 
www.n-va.be/lier. 
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Meer 
Lierke Plezierke 

op de Evenementen-
weide en in De Mol

In hartje centrum prijkt sinds kort de Evenementenweide. 
Op de plek van het voormalige zwembad ligt nu een groene 
oase, waar het leuk feesten is. Dat ontdekten de Lierenaars al 
bij het Foodtruck Festival, de Dag van het Schaap en Zomer in 
het Park. Intussen is de weide meer dan ooit klaar om het hele 
jaar door evenementen te ontvangen. Er kwamen een verste-
vigde ondergrond, permanente nutsvoorzieningen en water-
afvoer. 

Ons cultureel centrum De Mol kon in 2015 mooie cijfers 
voorleggen. Maar het volgende jaar wordt nog beter. 

Sinds kort nemen de bezoekers immers plaats op 
onze comfortabele nieuwe tribune. Niet één, 

maar twee stappen vooruit dus voor 
Lierke Plezierke!

De jeugd neemt je mee op 
sleeptouw: laat je dragen  
op hun handen!

Steek veilig de baan  
over met de fiets

Na een avondje 
Liers plezier 
wandel je  
glimlachend 
naar huis!
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Investeringen 

in Koningshooikt
Ook in onze mooie deelgemeente Konings-

hooikt wordt volop geïnvesteerd. Zo kwam er een 
veilige fietsoversteek aan de Mechelbaan, waar de 
Chirojongens hun lokaal hebben. Dit voorjaar nog 
komt er ook nog extra fietsverlichting. 
In de voormalige jongensschool kwam ‘Dorps-
huis de Jutteneer’, een polyvalente ruimte voor 

verenigingen en feestelijke bijeenkomsten. 
Met de keukenfaciliteiten en haar groe-

ne speelruimte is dit een prachtig 
plekje erbij in het hart van 

Hooikt!

Annemie Goris, Lucien Herijgers, schepen 
van Wijkwerking Rik Pets en Ilse Van 
Wichelen in de vernieuwde Jutteneer

Jong N-VA op de nieuwe Evenementenweide 



www.n-va.be/lierlier@n-va.be

 
Gratis  

ophaling roze zak
In 2016 start Lier met de gratis huis-aan-

huis-ophaling van de roze zak. Daar kan je alle 
soorten gemengd plastic in kwijt. Yoghurtpotjes,  
botervlootjes of verpakkingen? Het mag allemaal in 
de roze zak!
Sinds 1 januari wordt deze zak elke acht weken aan 
huis opgehaald. Gedaan dus met naar het contai-
nerpark te rijden. En weer een reden meer om 

ook roze zakken te gebruiken! Zo kan je je 
hoeveelheid restafval immers stevig ver-

minderen. Niet alleen een stap voor-
uit voor het milieu, maar ook 

voor je portemonnee.

 
Gratis Liers  

Kwartier wordt Liers 
Half Uur

Sinds 2008 kan men overal in Lier een kwartier gratis  
parkeren. Jaarlijks wordt hier meer dan 80 000 keer gebruik 
van gemaakt. Onder impuls van de N-VA wordt dit ‘Liers 
Kwartier’ nu het ‘Liers Half Uur’. Vanaf 1 januari kan je de 
auto overal gratis een half uur achterlaten. Dit ticket kan je uit 
elke parkeerautomaat halen.
Deze maatregel is een grote stap vooruit voor de lokale 
economie. Een kwartier is te weinig voor wie inkopen 

doet bij lokale handelaars. Dankzij het Liers Half Uur 
kan je vanaf nu rustig inkopen doen zonder te-

veel naar de klok te kijken. Weer een reden 
erbij om onze lokale middenstanders 

te steunen met uw bezoek!

 
Lierse stadskas: 

van doodziek  
naar kerngezond

In 2012 stevende Lier recht op de afgrond af. De leninglast was op 
enkele jaren tijd verdubbeld. Onze stad zat opgescheept met een enor-

me schuldenberg van 82 miljoen euro: dat is 2 400 euro per inwoner!
Er moest dus orde op zaken worden gesteld. N-VA-schepen van Financiën 
Anja De Wit gooide het roer om. De stad bespaarde flink en ging het geld in 
de eerste plaats bij zichzelf zoeken. Nu sluiten we al twee jaar op rij de begro-
ting af met een flink overschot. Een deel daarvan gaat naar het verlagen van 
de schuldenberg. N-VA Lier denkt immers wél aan de toekomst. Bovendien 
daalt zo de jaarlijkse rentelast met 300 000 euro. Met sparen valt dus geld te 
verdienen!
“We hebben drie jaar stevig gespaard. Nu kunnen de inwoners daarvan 
profiteren”, zo stelt Anja De Wit. “We beginnen met een belastingver-

laging. Een gezin zal aan algemene gemeentebelasting nog maar  
56 euro in plaats van 62 euro betalen. Voor een alleenstaande daalt 

het zelfs van 40 naar 30 euro. Bovendien investeren we miljoe-
nen extra in Lier en Hooikt.”

Toch blijft de N-VA een voorzichtig en zuinig  
beleid voeren. Liever een kleine belasting-

verlaging dan een grote schul-
denberg!

Liers  
cameraschild 

voor veiligere stad
Lier maakt 300 000 euro vrij voor het plaatsen van 

ANPR-camera’s aan de voornaamste invalswegen. Deze 
slimme camera’s controleren elke nummerplaat. Geseinde 

wagens worden er zo meteen uitgeplukt. Voorbeelden elders 
bewezen al hoe effectief zo’n ‘cameraschild’ is tegen criminali-
teit. Rondtrekkende bendes, inbrekers of gezochte personen lo-
pen onvermijdelijk tegen de lamp.    
Het Lierse cameraschild komt er onder impuls van N-VA-burge-
meester Frank Boogaerts. Sinds zijn burgemeesterschap daal-
den de Lierse misdaadcijfers elk jaar. Met dit cameraschild zet 
hij de kroon op het werk. Misdaadbendes trekken rond in 

het hele land, het is dus belangrijk om ze te klissen voor 
ze in Lier aan de slag gaan. De ANPR-camera’s kun-

nen ook onverzekerde auto’s registreren. Ook 
dat is een flinke stap vooruit, in dit ge-

val voor de verkeersveiligheid.

 
Lierse aanpak 

winkelleegstand valt  
in de prijzen

De strijd tegen de winkelleegstand blijft een prioriteit in Lier. 
Onder impuls van N-VA-schepen Lucien Herijgers haalde het 

stadsbestuur alles uit de kast om onze lokale economie extra zuur-
stof te geven: de starterspremie van 10 000 euro voor wie een win-
kel opent in het kernwinkelgebied werd sinds juni al vijf keer toege-
kend! 
Eigenaars die winkelpanden laten verkommeren moeten bovendien 
een leegstandtaks betalen. Zo krijgen nieuwe starters en pop-ups 
meer kansen. De afbakening van het kernwinkelgebied maakte 
dan weer een einde aan de wildgroei aan baanwinkels. Het 

mag dan ook niet verwonderen dat Lier in november ver-
kozen werd tot ondernemingsvriendelijke stad van het 

jaar door Unizo. N-VA-schepen Lucien Herijgers 
mocht de prijs in ontvangst nemen: een groot 

bijenhotel. Dat prijkt nu aan de rand 
van de Lierse winkelas.

 
Vesten worden 

verlicht
De Lierse vesten zijn een veilige groene fietsroute. Elke 

dag fietsen honderden scholieren langs hier naar school. ’s 
Avonds en in de weekends is onze stadsomwalling dan weer 

een veelgebruikt loop- en wandelpad. In de wintermaanden 
moet dat echter vaak in het pikdonker. Niet veilig en niet aange-
naam. Daar komt vanaf 2016 verandering in: de volledige Vesten-
gordel wordt dan verlicht.
N-VA-schepen van Openbare Werken Bert Wollants geeft meer 
uitleg: “Vandaag is enkel het gedeelte tussen het Spuihuis en 
de Frederik Peltzerstraat verlicht. Dat trekken we nu door. 
Van aan het stadspark tot de Sionsvest komt er energie- 

zuinige led-verlichting. Die is niet alleen goedkoop en zui-
nig, maar heeft ook een lange levensduur. In de toe-

komst zal men dus veilig kunnen fietsen, lopen en 
wandelen op onze groene long, ook tijdens 

de donkere maanden. Een mooie stap 
vooruit!” 

Vier stappen vooruit voor je 
portemonnee én het milieu

Doe rustig uw inkopen: 
zet twee stappen vooruit!

Proficiat: uw belastingen dalen! 
Zet drie stappen vooruit.

Misdaadbendes krijgen 
geen kans meer.  
Wandel veilig verder.

Lier vergroent: zet drie 
stappen vooruit!

N-VA Lier brengt licht in de duisternis: 
draai de pagina om …

Stadsbestuur en 
lokale economie 
zetten samen  
een stap vooruit.

Spelen in  
nieuwe groene  

longen
De N-VA zorgt voor meer groene ruimte in de stad. In 2016 

zullen de Lierenaars en Hooiktenaars op heel wat nieuwe plek-
ken kunnen spelen en genieten in het groen.
In 2016 wordt er op de KTA-site ter hoogte van de sporthal bij-
voorbeeld een avontuurlijk speelbos ingericht. Op de Dungelhoeff 
vlakbij zwembad Waterperels komt een volledig nieuwe wijk-
speeltuin. 
In Koningshooikt werd de koer van dorpshuis de Jutteneer 

en de Buitenschoolse Kinderopvang helemaal vergroend. 
Harde tegels maakten plaats voor gras en bomen.

De voetbalveldjes in de wijken worden vernieuwd. 
Dankzij kunstgras aan de doelmonden zijn 

ze het hele jaar door bespeelbaar en 
krijgt modder geen kans.


