
Meer centen 
voor Proper Lier

Extra straatveger

Meer veegbeurten
Onkruidbestrijding

begraafplaats Kloosterheide 

Stoomreiniging natuursteen

€ 34 000 extra

€ 60 000 extra € 45 000 extra

€ 25 000 extra
Subsidies voor verenigingen
die zwerfvuil willen opruimen
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www.n-va.be/lier

Je vindt de Centrumbons op  
het stadskantoor, of 24/24 aan de  
automaat in de Antwerpsestraat.

Lierse Centrumbon  
groot succes
HeLp mee aan een bLoeiende 
binnenstad
De winkelstraat in het hart van de 
stad staat in heel Vlaanderen onder 
druk. Dat komt onder meer door 
de economische crisis, maar ook 
door de concurrentie met internet-
handel en baanwinkels. Ook Lier 
ontsnapt hier niet aan. Daarom lan-
ceerde schepen van Lokale Economie 
Lucien Herijgers de 
Centrumbon. 

Deze 
handige 

cadeaubon van 10 
of 25 euro kan je inruilen 
bij meer dan 115 lokale 

winkels en horecazaken. 
Ook op de zaterdagse markt 

kan je ermee terecht. De 
Centrumbon werd gelanceerd 

kort voor de feestdagen. Het blijkt 
een inslaand succes: op enkele maan-
den tijd werd er voor meer dan 
46 000 euro aan bonnen verkocht.

Een Centrumbon is een leuk cadeau 
voor elke gelegenheid. Dankzij de 
aankoop ervan help je  bovendien 
mee aan een bloeiende Lierse  
binnenstad. Een aanrader dus!

 Cijfers over periode meerjarenbegroting 2015-2019



Hilde De Koninck
gemeenteraadslid

Kelly Verheyden
gemeenteraadslid

Marc Franquet
OCMW-raadslid

Robert Van Ouytsel
OCMW-raadslid

Ilse Van Wichelen
OCMW-raadslid

Jenny Van Damme
OCMW-raadslid

Toon Vaessens
Voorzitter N-VA Lier
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gemeentebedrijf SOLAG

In oktober begon het Vlaams Gewest de
lang verwachte werken aan de Lierse
Ring. Het kruispunt met de Mechelse-
steenweg is een ‘zwart punt’ met een tra-
gisch verleden vol ongevallen. Op een
normale dag passeren hier 4 400 wagens
per uur. De heraanleg zal dus vlotter en
veiliger verkeer opleveren. Maar tijdens
de werken is er onver- mijdelijk hinder.

Schepen van Mobiliteit Bert Wollants is
dag en nacht bezig met het dossier: “Het
Vlaams Gewest is verantwoordelijk voor
de werken én de begeleidende maatrege-
len. De stad doen er alles aan om de over-
last te beperken. Ik deed al verscheidene
rondgangen en nam deel aan de werfver-
gaderingen. Op mijn voorzet werd beslist
de signalisatie aan te passen en het ritsen
aan te moedigen. Bovendien wordt de ka-
naaldijk opengesteld als omleidingsweg.
Zo kan verkeer richting Berlaar en Kessel
vanop de Waversesteenweg de Ring ver-
mijden. Uiteraard voorzien we in duide-
lijke fietspaden langs de kanaaldijk.”

Blijf de Ring gebruiken!
Doorlopend verkeer op de Lierse Ring
blijft tijdens de werken mogelijk. Ook fiet-

sers kunnen via een aparte fietsoversteek
veilig de Ring oversteken. Tijdens de win-
termaanden wordt op al deze trajecten
extra gestrooid. 

De bijkomende verkeersdrukte in de bin-
nenstad valt op. Bert Wollants is duidelijk:
“Ik roep iedereen die niet in het centrum
moet zijn op om gewoon de Ring te kie-

zen. De binnenstad staat namelijk soms
stil, terwijl de Ring op dat moment vlot
kan doorrijden. Zeker tijdens de spits-
uren. Door het centrum rijden bespaart
niet noodzakelijk tijd. Daar gaan we de
komende weken nog uitgebreid over sen-
sibiliseren.”

www.n-va.be/lier

Eerste doorlopende straten zijn een feit
Naar aanleiding van de vraag die onze
fractieleider Kristof Buelens aan schepen
Bert Wollants stelde op de gemeenteraad,
werd op 17 november de eerste officiële
doorlopende straat voorgesteld.

Lier ontdekken, weg van
gemotoriseerd verkeer
Kristof legt uit: “Op sommige plaatsen
merkten buurtbewoners op dat toeristen
rechtsomkeer maakten in de veronderstel-
ling dat ze niet meer verder konden bij een
doodlopende straat. Op die manier bleven
mooie, landelijke stukjes Lier en Hooikt
onontgonnen voor toeristen. Met deze
maatregel hopen we dat meer fiets- en
wandeltoeristen deze rustige plekjes kun-
nen ontdekken ver weg van het gemotori-
seerd verkeer.”

De Leliënlei is de eerste doodlopende
straat waar het verkeersbord F45, dat een
doodlopende straat aangeeft, een reflecte-
rende sticker krijgt. Deze sticker duidt op
het doorlopende karakter van de straat
voor fietsers en voetgangers. 

Prima verbinding 
voor fietsers en voetgangers
Bert Wollants verklaart nader: “De ver-
keersborden voor doodlopende straten
zijn vaak alleen bedoeld voor gemotori-
seerd verkeer. Uit een steekproef bleek
echter dat tot 75 procent van de dood-
lopende straten een prima verbinding
vormt voor voetgangers of fietsers.” 

De stad is momenteel bezig met opmaak
van een inventaris van al de doodlopende
straten die in aanmerking komen als door-
lopende straat.  De bestaande borden wor-
den in Lier en Koningshooikt daarom op
termijn allemaal aangepast met de reflec-
terende sticker.

Werken aan de Ring: overlast beperken

Hinder centrum
Heb je als bewoner of pendelaar een vraag over de werkzaamheden?  
Richt je dan tot het contactpunt van Wegen en Verkeer Antwerpen: 

bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be, 0477 477 476 of  
www.wegenenverkeer.be/werken-lier

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

Stadsdiensten op 
afspraak werkt:  
de cijfers!
Onze diensten moeten paraat staan 
voor de 34 000 inwoners van onze 
stad en haar 2 450 ondernemers. 
Volgens de N-VA verdient elke 
bezoeker een correcte, vlotte en  
volledige dienstverlening. Sinds  
1 juni werkt het Lierse stads- 
kantoor daarom op afspraak. 

Schepen van Dienstverlening Rik 
Pets is zeer tevreden: “Lier is in Vlaanderen een echte pionier met dit afspraaksys-
teem. We kregen al verscheidene steden over de vloer die hetzelfde willen doen. Hier 
mogen we als stad echt wel fier op zijn!”

Schepen van Musea Rik Verwaest moest een flinke knoop doorhakken:  
“Elk stadsbestuur kende de problemen, maar ondanks talloze plannen gebeurde 
er niets. Ondertussen verkrotte Timmermans-Opsomer, stegen de kosten en 
daalden de bezoekcijfers. We moesten dus een moedige beslissing nemen.”

Van twee prOblematiSche muSea naar één uniek StaDSmuSeum
In 2018 wordt Wuyts-Van Campen een uniek Liers stadsmuseum. De aan-
wezige kunstcollectie vullen we aan met het werk van grote Lierenaars Felix 
Timmermans, Raymond de la Haye of Opsomer. Kers op de taart wordt een 
volledig nieuwe expo over onze stadsgeschiedenis. Het gebouw aan de Netelaan 
wordt verkocht. Zo kan het worden gerenoveerd zonder dat de Lierse belasting-
betaler ervoor moet opdraaien. Felix Timmermans verankeren we op andere 
manieren duurzaam in het straatbeeld.

“Van twee musea met grote problemen gaan we naar één sterk Liers museum”, 
stelt Rik Verwaest. “We besparen zo stevig op onderhoud, personeel en energie-
verbruik. Ook inhoudelijk zijn de voordelen groot. Toeristen weten meteen waar 
ze moeten zijn. Nieuwe generaties Lierenaars zullen er op een moderne manier 
kennismaken met de stadsgeschiedenis en het werk van Felix Timmermans.”

liers stadmuseum in 2018
In 2018 krijgt Lier een echt ‘stadmuse-
um’. Voor het eerst zal heel Schoon Lier 
onder één dak verzameld zijn: ons ver-
leden, onze grote kunstenaars én onze 
Lierse kunstcollectie.

Al meer dan veertig jaar heeft Lier twee 
stedelijke musea: het Timmermans-
Opsomerhuis aan de Netelaan en 
Wuyts-Van Campen in de Florent Van 
Cauwenbergstraat. Timmermans-
Opsomer moet dringend gerenoveerd 
worden, maar dat kost ontzettend veel 
geld. Wuyts-Van Campen heeft een prach-
tig gemoderniseerd gebouw, maar zit dan 
weer met een zwakke kunstcollectie.

nieuw afdelingsbestuur voor  
Jong n-Va lier&koningshooikt
Ann-Sofie Van den broeck (24 jaar) is de 
nieuwe voorzitter van de plaatselijke Jong 
N-VA-afdeling. Ann-Sofie heeft een master in 
Europese Politiek en is momenteel adviseur in 
het Europees Parlement. 
Secretaris werd Elke Heijkers (25) uit 
Koningshooikt. Ondervoorzitster is Lien 
Van Oosterwijck (29). In het bestuur werden 
ook nog N-VA-fractieleider Kristof Buelens 
(25), schepen van Jeugd Rik Verwaest (29) 
en Stijn Heijkers (23) verkozen. Voorzitster 
Ann-Sofie Van den broeck is tevreden: “Als 
jongerenwerking van de grootste partij 
wacht ons een mooie uitdaging. We moeten 
jonge mensen aantrekken, onze stad doen 
bruisen én geen schulden maken op de kap 
van de volgende generatie. Dat is waar we 
voor gaan als Jong N-VA!”

Groene golf in lier en hooikt
Dat onze stad meer groen kon gebruiken, daar waren de Lierenaars het al lang over 
eens. Nu het oude bebloemingscontract afliep, mogen Lier en Hooikt zich aan een 
echte ‘groene golf’ verwachten.

In totaal komen er 132 bloembakken aan bruggen en stadsgebouwen, 136 hangkorven 
en 42 grote bloempotten, verspreid over de hele binnenstad. De Lierse stadskleuren 
komen terug in de bloemenkeuze: rode en witte geraniums, rode begonia’s, witte 
prachtkaars, waaierbloem en hondsdraf. De gekozen soorten zijn bovendien vrij van 
geurhinder.

De Grote Markt zal nu ook het hele jaar door groen kleuren. Op het plein komen 
zeven grote potten. In de zomerperiode worden ze gevuld met hortensia’s, in de 
winter met wintergroene heesters. Ook Koningshooikt wordt niet vergeten: de 
Dorpstraat, Koningsplein en Schoolstraat krijgen hangkorven en grote bloempotten. 

Schepen Bert Wollants is tevreden met het resultaat: “Zelfs in moeilijke tijden inves-
teren we extra in bebloeming. Het fleurt de stad op en zorgt voor zuurstof. Dit is een 
positieve verandering die de burger meteen zal merken in het straatbeeld.” 

De bloemen fleuren de stad op

Schepen bert wollants
en zorgen voor zuurstof.  

Elke, Rik, Lien, Stijn en Ann-Sofie

Sluikstorters: harde aanpak nodig

lier@n-va.be

Het stadsbestuur gaat in de aanval
tegen het sluikstorten. Al te vaak
worden openbare vuilbakjes, OCT’s
gebruikt om huisvuil te dumpen. De
cijfers zijn hard: zo werd dit jaar
meer dan 200 ton afval opgeruimd
door de stadsdiensten. 

Dat betekent een factuur van bijna 
130 000 euro. Sluikstorters maken ons
schoon Lier niet alleen vuil, ze schui-
ven de kost ook door naar hun mede-
burgers. Hoog tijd voor een harde
aanpak dus!

Burgemeester Frank Boogaerts maakte
werk van een uitgebreid actieplan.
Sensibilisering werkt immers niet bij
de kleine en hardleerse groep sluik-
storters. Politie en milieudienst gaan
hen daarom actief opsporen en beboe-
ten. 

De eerste acties waren alvast een suc-
ces: verscheidene sluikstorters liepen

tegen de lamp. Zij mogen zich ver-
wachten aan een fikse geldboete. Ook
de opruimkosten zijn voor hun reke-
ning. De komende maanden worden
die acties alvast opgedreven. Ook wor-
den er nog andere doortastende initia-
tieven genomen.

Lier investeert in haar jeugdbewegingen
Lier heeft een rijk jeugdaanbod, met
maar liefst dertien erkende jeugd-
bewegingen. Elke week bezorgen zij
bijna duizend kinderen en jongeren
in onze stad een aangename tijd.
Voor N-VA moet dat verenigings-
leven gekoesterd worden. We voeg-
den dan ook de daad bij het woord
met een extra lokalensubsidie van
100 000 euro voor het jeugdwerk.

Schepen van Jeugd Rik 
Verwaest en gemeente-
raadlid Christina Wag-
ner zijn  erg tevreden
met die inspanning. “In
besparingstijd investe-
ren is niet vanzelfspre-
kend. Toch maken we nu
meer middelen vrij voor de
jeugdbewegingen dan alle vo-
rige coalities. Wij zeggen niet al-
leen dat we het jeugdwerk
belangrijk vinden, wij doén er
ook effectief iets aan.” 

Het budget zal worden verdeeld
onder alle jeugdbewegingen in Lier

en Hooikt die hun lokaal (ver)bouwen.
“We mogen ons gelukkig prijzen dat
zoveel jongeren vrijwillig het beste van
zichzelf geven als leider of leidster,” zo
stelt Rik Verwaest. “Aan ons om er mee
voor te zorgen dat dit kan zonder kop-
zorgen over een bouwvallig of onveilig
lokaal. Ook voor de ouders is dat een
geruststelling.”

Frank Boogaerts
Burgemeester

Bert Wollants
Schepen van Openbare Ruimte en
Mobiliteit

Rik Verwaest
Schepen van Toerisme, Musea, 
Erfgoed, Evenementen, Jeugd, 
Kinderopvang en Gezinnen

Anja De Wit
Schepen van Financiën en 
Stads patrimonium

Lucien Herrijgers
Schepen van Lokale Economie, 
Natuur- en Milieubeheer, 
Afvalbeheer en Duurzame 
Ontwikkeling

Rik Pets
Schepen van Wijkwerking, 
Loketwerking, Personeel 
en Burgerlijke Stand

Kristof Buelens 
Fractievoorzitter gemeenteraad

Annemie Goris
gemeenteraadslid

Jenny Van Damme
gemeenteraadslid

Christina Wagner
gemeenteraadslid

Jan Hauwaert
Voorzitter Lierse Maatschappij 
voor de Huisvesting

Lier is van ons allemaal. Laat ons
dan ook samen de handen in
elkaar slaan en komaf maken
met het sluikstorten. Wij rekenen
op uw steun!

Wij zeggen niet alleen dat we het
jeugdwerk belangrijk vinden, wij 
doén er ook effectief iets aan. 
Gemeenteraadslid Christina Wagner

Een afspraak maken30
dagen op 
voorhand

Gemiddelde wachttijd

Voordelen

Vóór afsprakensysteem Na afsprakensysteem

12 minuten 90 seconden

Personeel Burgers

Geen onverwachte 
piekmomenten

Betere werkplanning

Meer service

Meteen alle documenten
bij de hand

Geen wachttijden meer

Zekerheid van bediening

We geven een nieuwe toekomst

rik Verwaest, schepen van musea
aan het Liers verleden.



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


